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ΟΟΡΥΒΙΘΗΤ ΘΤΑΤΕΜΕΝΤ 

ΤῊΘ οοργΙσπίὶ ἰϑνν οἱ ἰπΠ6 υπηϊθα διδῖθϑ - ΤΙ 6 17, ὕπιῖθα 
ϑίδϊθϑ Οοὐθ - σοποθίη8 ἴΠ6 πΊ6ΚΙη6 οἱ ρῃοϊοσορ θϑ οὐ 
οἰπϑῖ γθργοασαμποϊοηϑ οἱ οοργησπηίθα πηδίθγϑί. 

[πα ϑγ οϑγϊδίη οοπαϊτοηϑ σρϑο Π6α ἰη ἴΠ6 ἰϑνν, γα Γ65 δηαὰ 
ΔΙ Ϊνθ 5 8Γ6 διιϊπογζΖθα ἴἰο ἰγηϑῇ ἃ ρῃοΐοοοργ ΟΥ̓ οἴπθϑι 
Γθριοαποϊοη. ΟΠΘ οὗ ἰΠ656 ϑρϑοί θα σοοπαϊ το η8 5 ἱπϑὶ ἴΠ6 
ρῃοίοοσοργ οἵ οἰποι γθργοαποίζοη 8 ποὶ ἴο Ὀ6 "1566 ἴοῦ δὴν 
ρυΓροϑθ οἴπϑι ἴπ8η ρηϊναῖίθ ϑίπαγ, ϑοΠο ΥΘΠρ, Οὐ 
ΓΘϑθϑγο." {8 56Γ ΠΊΘΚΘ5 8 ΓἿϑαμϑϑῖ ἰού, οὐ ἰαἴϑυ ι.565,8 

ὈΠοίΐοοοργ ΟΥ̓ ΓΘρΓοαιιοϊίζοη ἴον ρυῦροθ65 ἰη ΘΧοθϑ8 οἵ "ἴδιγ 
ι156," {παῖ 561 πῆδγ ὈΘ [806 ἴογ σοργησπὶ ἰπἰΠΠσθιηηθηΐ. 

ΤΗΪ5 ἰπϑιϊϊυῖτ!ὶὸοη Γθϑϑῖνθϑ ἴΠ6 τσπὶ ἴο ΓΘ 56 ἴο δοοθρὶ 8 
ΟΟΡΥ ογαθυ [ἴΐ, ἰη [8 [μα σοπιθηΐ, {}ΠΠΠ]ΠπηΘηϊ οὗ {πῃ 6 ογαθυ 
γνοι!ὰ ἰῆνοῖνο νἱο!αϊϊοη οὗ ἱηΠ6 οοργησπὶ ἰανν. 
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ΡΠΑΒΕΑΤΙΟ. 

" 

Ὗ ἰοοϑίπιιβ εἴσ ἀππὰβ οϑί, οχ 4αυὸ Α. δεϊαϊογαϑ. ἔχις 

Εἰριἀἷϊθ ΤρΕϊσοπίαιν ἱπ Τατ 5. οὐἀΐάϊί, τοσθηθβίίδν ἃ 

56. δ Ὀγονὶθαθ δἀποία(οηΐ θα ᾿πϑίσποία. Θυἱΐ νἱν 

τῆ μποτ,, Ππαπὶ σασπν οπιπΐππι Ορίΐπιο ἀθ μᾶὸ {θυ δἰζ τηουϊίαπ, πἰϑὶ 

ἘΞΕΥ͂ΡΕ λον ἜΤ ἀκ εάν. β αυοά, τοοεοπία ἰὰπὶ Γοὶ πιοίγίοαθ ϑέπθαϊο, πἰηνία ἃπίϊ- 

ΕΣ Ἢ Βίγορσογαπι ααδογοπάογαμη εὐὑρὶάϊίαία ποπηΌ} ὰ ἃπ- 

ἀδοῖπ5. οσοπρίξίαϊς : ποη οϑβοί ἱπΐ ἄθσπθο οἀσπάδο οὐπ- 

5 πὸ δυρπαίαμη. πἰθδὶ, ἄσμ ἰπ Θο ἢ οἿἷθ ππϑὶβ ἤδη 

ἰγαροοαἶδηι ἱπίου γί 1. πὸ ρᾶποι 6556 ἐπἰπιδάνον- 

{ἰ5θ6πι. αὑδὸ ποάϊΐϊδ. τηδϑοὶθ πιᾶρίθαθιο οορηἰία νείϑεῖβ 

ἰγἀροθάϊΐαθ σγαίΐοπο, οἰΐαπὶ μοβί οι ἀ!οσὶ δογαπαας 

ΟΡογαπι γνὰὶ οχρἰοαῦὶ τγοοϊϊαθ νοὶ οογίΐαβ δ δι 
Ροϑϑθθ νἱἀογοπηίυν. Δίαᾳυθ ἃ οοἀὐϊοῖθυ5 ααΐάθπι ΡΣ: 

οχίρα πη δυχί πὶ δοσοσϑὶί, αἀαππ ααΐϊθυ5 ΔΕ 6 

505 οδϑί ἀποόγαπι σοὐἀΐοαπι ΕἸογοπἰϊπονιη, οἰ, 4αδ5 ἴδπὶ 

6 ἀ!οσιβ ἱπ ρεδοίαίίζοπο δἰἰα τ, Πθτὶ ὙἹοίογίδηὶ [θοἰϊο» 

εἰθὰθ ἔεγθ δἃ οοπῆγμηεοπίῃ!, 4ἰὰθ ἃ Ναγκίαπαο. δέασ- 

ϑτανίοαθο οχ [ἰργῖὶς Ῥαγίβίπὶβ Τὰ γαπί ἐποίαία. ΠῚ: 

θεὶ ἰγὸβ βαπί, 4υὰθ ποίϊβΒ ἃ Ναυκίαπάο ἀδυτγραίῖϑ 

ἀεβίρπανὶ Α. Β. Ὁ. Βουύυπι Α. ᾳαΐ εθὲ πυπιογο 2887. 

οΟΠ]αία8 ἄοπυο ἃ Βοἰθθοπαάο, ΜΙυσρτανίο νοοσαίαν Ε; 



ΥΙ 

ἢ Μυβρτανΐο εοβὶ αὐ, πυπιοτὸ 2817: (Ο᾽ εβί ὀχϑμι- 

Ρίαπι ΑἸΙάΐϊπᾶθ δάἀβθογρίδπι παθοπθ ᾿Ἰθοίΐοποιη οοάϊοὶθ 

οαἰυπάδπι Ῥαίοαπὶ: ὑπάς Νυβοτανίο ἷο θοὸν Ῥ ἀἱοῖ- 

ἰὰγ. Ῥτγδοίου 05 πιοπιουϑίῃν, 5οα ΤῸ, Οχοπίοπβίβ, 

ααὶ ποροῖίο ἂμ δἰΐ Π}ὸν ἱπιργοϑβδυβ δάἀβουρίδθ ΒΆ ΡΘ ΙΒ 

οὐποπάἀδίΐοπος αὐυδπδάδλιηῃ, οἱ ἃ (ἐαἰβέοσαϊο οοάΐοο5 Βοά- 

Ιοἰππὶ. Ἑάϊοηοαι ΑἸάϊπαιη Ῥογβοπας δα ίοάοεῃρ ν. 

675. φυυσπι βδορδ ἱπ πᾶς ἱγαρσδαίά πο] ογοπὶ Ἰθοίϊο- 

πιὰ δαί Ἰοοίϊομΐἷβ πιο] ογβ νοϑίϊσία οηβοσν 556. ααδι 

οομβογ ναῦΐηί οοαΐοος ΜΡ ΚΙ απάϊ αἰχὶς, τ πὸ νἱάο- 

(ν δα τοοίς ἰυαάΐοαθθο Ῥοϑυγῶγο δηΐ ἰά ἐδοΐαπι 

νἱάδθο: δὸ ροίϊι5 οαἀϊίζο 116 μἰοσυαθο ἀοίογίογα ργαδ- 

μΒεί, πιυϊιίθαιθς ἱπ Ἰοοΐδ ρραγοί οχ οοάϊΐοϑθς:. δᾶπι πιᾶ- 

πδδθο στοιηπιδίϊοὶ δἰ ουπ9 Ορογα γοοοπρὶίο, ἤἔογίαββθ 

Βοιμοίεϊ! Τα εἰ, Εἰχ πάο πίοι οαἀϊϊΐοπο ἢπ Χογαπί 

σδοίογαθ, πἰἶβδὶ ἃποά ἱπ γα ΐηπὰ σογγθοίοπθ5. Β0Π" ἡ 

ΒΌΏΪ ας ἀοοίΐ οιϊαβάδηι Υἱγὶ δαπί γοσορίαθ. Θυδγδ ΘΡῸ 

βοίμπι ἔοενο ΑἸάϊπάμπι Δα μἰθυΐ, παΐυβαᾳαὸ εἰ οοἀϊδαὴι 

Βουρίυγαβ δἀποίαν!, υἱ, δὰ 4υἱ οὐἀϊίΐοπς πἰογθπίογ, 

ἐπ ῥγοιηρίαᾳ μαρογοπί ααϊάχυΐά ἰη ἰἰδεῖβ αὐ ἱπνυ θηὶ- 

(τ. ὙΥἱγοσὰθ ἀοείογαμη οοηϊοοία 5 σομπηοιπογανί 

688, αυΐθὰθ σΟ9 ΟΒΟΘ Πα Ϊ5. ἀ] αἶα ᾿πογὶ ἔλοοσο ροββοπὶ 

Ιϑδίοτοβ. Μυϊε πιοάφψαο. Βεου!απι οὈ]νβοοηδ Ρτο- 

ἴον βεαπαίαγο. Ἐπὶ νογὸ οθ] νιοὶ ἰγαάογο οἰπείαμπι 6βί. 

Π ρβη βίην οδί ἡπΐθπι ἢδθο ἱγαροδαϊα, ουἱϊ αδη- 

απ ἢογὶ μοβϑὶς μευ ϊβιϊπα ΓὈΓπια γόβιϊ πδίησ, Ἐπδέ δηΐη 

ἐπ᾿ ργδοβίμπι βϑι θ᾽ ΘΓ. ΄πδ88 Γεοἰξ Εν ρίἀδ8. ἰη- 

νἱιδιηυξαιὲ δά απ ἀοουγαίς ἐορ ὐβοθπάδηι ργδθοίραδ 
εΥπιδηὶ, ρα 4πὸ8 βυπιίηιδ ροεία Οἰοοι εἶπα ἰ διη 
ἀὐσαπιθπίθ ἰὴ δοθπᾶμι ῃγοάαυχίξ, ἰίὰ ἢΠπῸ ΑἰΠοηΐοὴ- 

5Βόπὶ ροσίαι ἀθηαίϑ, ὑὐ πομιΐπθμι παϊΐοης Θναὸ. 

ὁὰπι. 5Βε οἱιηὶ ἰαἰθῆὶ ἀθάϊγο ψίἀραιηηγ, αυὶ ποϑέγὶ 

πασσαν““α. ᾳῳ.- “Ὁ ΨΨ ΝΘ ῬΩΨΨΜ6Ν » 

ΟΥΗ 

ἀρνὶ οαϊία οὐ ἀϊ5 πο βοΐαπι νἱγίυἱ5 μυνίογοπι οχ- 

οοἰβίογθιαθ ἱπιαρίποι δηΐμηο ἱπιργοβϑϑ δδροαί, 5οὰ 

οἰΐδηι οὈἰοοίαπαϊξ τηαἰογίθην παρα ὁχ βομπίοπείϊδγιμι, νἱ 

οἱ οορίαᾶ, αὐδπι. ὁχ ψογθογα ογπᾶία οἱ ναγίοίδίο 

πα γοτ ἢ ἀορεομιί, ἴὐίζοναθο μοοδία 50 ἴῃ ΦΘΠΘΕΘ 

αὐπιίγα Ὀ}}}5 οί; υἱογάαθο ἀΠΠἰροπίο θοροηδα ἈΓΒτΙ- 

θη παίαγα θυ απι οἱ ἱπνοπὶς οἱ ὄχογμανὶῖ; βοᾶ 

ὉΠ 6 Ὁ Γδιθδπ βοααθαίῃβ, αὐδηὶ ππίαγο γοϊρίο νείαθεί, 

αἰΐον. π}}}}}9 οοπδίτϊοίαβ νυἱποῦ ] δ. ἤηροηθβ απὸ ἐρία 

ἰυἀϊοαθαί. [Τὰ οηΐηὶ ἰγαροοαϊα5 185 ἱπίον 56. σοιῃρᾶ- 

γαπίΐ ἀμί οἷα ἰοποπάμπμ οί. Ελὶρί δαὶ ποοῦβθδ- 

γἷο ουγῆγα ἀοθυΐθθο. αὐ ποι βοίαπι Τρ ἰσοπία. ὁ δα- 

γίοα δράποογοίυν., 86 ἀϑρογίδγοίν οἰΐαπι δἰ πα ΟΣ Ὅ 

Πθίαπθθ. ὅδίο οοΐπη ἔσγεραί ἔδμπα, οοἰορδπίαιο {Ππὰ 

βίσηαν. Αἰεὶ ΗΔ] 15. πῃ χαρὰ ἰσοαπι ἃν Ογοβίο ἀο]α- 

(μι ὑγοάουαίαν. Οἰοοίἶο νϑεο ᾿ἰθεθαί Δ 5010 Πρ] ιΐ- 

ϑοηίαο. τοαϊία οοπδίβίο το. αυππιῆθθ, δὶ βίδίια ἐἰ|8 

πδμογοί ἃρυὰ Ἔδυγοβ. δὰ ἰρθᾶ ΓΘ 50 νὶ ποάμππι ΡΟ0586 

ἱπίο!!ρογοῖ, δὰ ἰά απ αϊζαῖο ογϑοῦδ. ΒΟΓΌΓΘπὶ Κ6- 

ἀποὶ ἱαθοπίς Αρο] πο. ρμοίυϊί υἱ. εοά νἱἀοπάυμι 

οϑί ἀδ οιμπὶ υἱγίυδααο ἱγαροραϊαθ. ἱπΥ Θπί0}6. 

Ῥιοϊοραπι ἃρυά αἰγυμᾳιθ ρμορίδμι. ἀρὶξ Γρμΐρ6- 

εἶα. 501 ἰῃ βοθπδμι ργοριοβθα Εῤ ἀρυὰ Εν ρί δαὶ 

χυΐϊάοπι, ουΐπβ ἴθ ἔδθυϊα βοίαπί Τδυγὶ Αραπιθμποπὶβ 

ΠΙἰαπ 68569. 3ΌΠῸ5. διιὰπι οἱ αυοθπιοίο ἱπ ἰδία ἰσοὰ 

νομοῦ οπανγαί, οὐ ο θυθαθθ βαοῦῖὶβ ρεδοίθοία ἃὈ- 

ΒοΙΓΟΟ 86. ἃ0 {Π4 ἱπιπιδηϊίαίς οβίοπαϊϊ, 80. δα! ίθηι 

μοη ἰρϑϑμι πιδοίαγο μοβρίίοθ. απι βοιηπίππι οΧρο- 

εἷΐ, αὰο ἐγαίγὶβ πιογίοπι βρη βοανὶ γαία ἱπίογεϊθ οἱ 56 

Ράγαγο αἰοὶί, ἀγοοδϑι γα. 45 ᾿πογαγὶ νἱἀδί, πἰΐ- 

πἰθρίγαθ βαδθ ἱπίγσο δὶς. Ηοσιπι δὰ 4086 μεμα βυμπί 

ὁοααπο μαθομί υἱἰζίαπι ρΡεγοϊορογαα Επγρί ἷβ. εἰ 



δ, 

τωταννυαασακονανδηνν».»....Ψ«.ΘΘὍὉ»...Ὁῳ0σὧοὦοὔ ὉὉῦ.. -- 

ΨΠΙ 

ΠΟΓΓΘΏΓΌΥ ΓῸ5 ποίδβα, ΠΘΟ᾿ 5. ἐπ᾿ 19 ααοα δηΐηνοθ τη0- 
νραΐ δυάιο (ιν, Οδείογα "᾿θρίἀπι5. βαπὶ οἱ ἀοοίίι5. ἐπ. 

νιεπία.. Νϑηι βοπιπῖο, αυοά νἱαϊ(; εἰ ἱρβίαθ οἱ βρθοίδ-. 
ἰογαμι ᾿ οσοραίίοποϑι δ Θγοβίθαι δάνογ πίῃ, πὸ ἐβ 
Ροβίθα εὐϑὰ οἷ ἐονίυϊίο ἀντ οηΐγο νἱἀδαίν.  Θομηηΐαπι 
ἀπο πο ἐἰεθοθαΐς εἰυθιηοάϊ 6556. οὐ ϑρογαγοξυβα- 
νοπίαπι Πα ΓΒ: βίο. επΐην πθὸ πηοία5. δχοϊίανγὶ 116 Ῥ)ὸ- 
ἰογαί, ἰπ 480 διιπιιδθ. ἀασπι νἱἀθμητια 60 στεπὶ πα ϊ; 
αὐ 0 ΝΠ ἀρ οὶί, ααΐῃ, ΒΟΓΟΥ ΤΡδίσ πὶ ποβοῖα αἰγὸ- 
οἰβϑίπιαδθ πποῦίἱ οοπβοογοῖ, ποῆὰθ Ὡρηἰο ἰαπίορογο 
ΘΟ ον οΓού ἀπίμηο85 βρθοίαίογ ἢ). βρογδίο οχϑρθοίδίο-: 
φις «ἀὐνοπίαῃ Οτγοβίϊθ. Θυδοιαί γοῦὸ ἈΠ ααΐβ ἐογίαθθο, 
οὐ, αὐσπι οοἰτπηπᾶπι τγπθπίθ ἀπὸ ἀπέπὶ Βα ρου βί 6 πὶ 
ΠΙΆ ΠΟΡΘ ἦι Ομ πἷθ νἱ ον, 46 ἔραίσο ἃς πο δ Ρϑίγς 
οορίίεί, 1ἃ πὸ ἤεγὶ μοββίξ ραγίϊμι β6. γῆι ἔρβαμι, μᾶγ- 
{τ ἃ ροοία οδαίαπι οβί,. ῬῸΡ σοπὶ ἴρβαμ, φαοὰ ἔτα- 
{γι οὶ ἱπέαπίοπι ΑΥρὶβ. γε] απογαί, ππᾶρὶς πππαθαΐ 
Τρ ροπΐα,. ιᾶτι Ραίγοα, οαΐὰθ δπϊπηαπὶ χη πη. Ρᾶ- 
ἐγ πὰμ ἜΧροῦία ογὰΐ Αὐϊάθ: ΡῈΓ ροείαπι, ασμ δέ 
Πανδβ. ΘΟ π85 δπμαίαβ. ὁχ οαρίίς φοΙηπας αἰχίξ, ᾳυοὰ 
ἀρογίο ἱπυ οπΐβ δρεθοίθμι. ργαθθεί, δὲ φοϊαπιπῶμ ἀθηχιβ 
ΓΘ ἢ ΠΙαπὶ. ο596 Πρ οηΐδη ἀϊςοπίοθη ἔρεϊί. δία] 
αΐθπι, 480. πιῆ }5 μοβίθα, θὲ" σοπρτοσθὰ οί Τρμΐσο- 
εἶα οὐπν Θιεβίς οἱ Ῥυίαάθ, οπιηΐα. δα Οτγοοίθῃι τῷ- 
ΓΟΥΥῚ μοβϑοπί, πὸ 46 'ΡγΙαἀε ἱωρονίυμπίια ΄συδογοηᾷὶ 
πϑούβϑιίαβ. αἰογγοίαν, οαρανὶξ μοορία, τἰ πομιΐπεσὶ Ἀ]ὸ Σὲ 
᾿Ποέαμι ΕΔ ἀθ5. ροθδοί, ἤθοὸ ἰδῆθη φαμὶ αἷδὶ αἰΠμϑηὴ 
559. βοίγοί ρῃΐροηΐα, Πίσας ἔροὶϊΐ δϑηὶ οορ (ηίθη 
βοοθηι, ᾿ἂπ ΤΟγίς. 45 ἃἸὰ5. 10 βομηΐο ΒΘ Ποίαν: 
ἃ ΒΌ πὶ 6556. ααὶΐ ἱπαϊοανὶ ροίαονίί, ΒβΒἰαυϊάθι ϑίγο- 
Ρ]ιεπβ.,.. οὐ παρία ογαΐ ΘΟΓῸΣ Δϑαιοιηπομπίὶα, ἱ{ΠῸ 58]- 
ἔθ. ἐθθροῦο, 4φὰ0 ΑὨ]άθμ ἀράποία οἰΐ, ποη Βαρπουὶί 

ΙΧ 

π. Ἰθοπίφαο οἰΐδπι ορρογίιμπϑέδιη ογαξ ἐΠπα 

βΒοιῃπίθμ δἰ ομοσαπι ἰἰὰ ᾿ἰπἰνοὐποθπάσππι. ἰ5. εὖ υρὰ- 

θεᾷ σαθογο ρμοϑβεί, ααΐϊθθ. 6οο δρίΐον Ιοσὰβ ογαΐ ἴῃ 

Ρεϊποίρίο  Ταναϊδο, αυοὰ ονοηίυβ γόγαπι ἀοῖπάς ορίδᾶ- 

ἰὰ5 βασοσδαϊ,. Ὑογαμπι αὐδμνὶ5 αθο ἀοοίος βἰηί ρμϑεϊ- 

ἰδαιο  ἱπνοπία. ἰάπιοπ γαθοῦμι ροοίδμι θπρὸ Βαρ6- 

ταν (ἀεγπαπίοιθ. [186 ἱπ᾿ ργόϊορο [}εοἰξ Γρὶΐοπίδηι 

εἶ} πἰδὶ 4αυογοπίοα αυοα ρμαίτῖα οὐ σορπδίῖδ. σαγοδί, 

οδίζοεγαιο ἰδοιβ το Αὐ]ὰς φοβίῖὶβ ργθοαπίθη ἃ 

ἄφα αὖ 56 βυἱβ γοϑ δ. ΝΌΠ8 ἐπ [εἷ5 ἔρίο᾽άα, παγγὰ- 

(ἰο, πἰμὲ! ἀοοία οα! Πἀθαθο οχοορ ἰδίαι: βεά οἰμηΐδ 

ἰα] α. αἱ αἴθ} οὐ ππονϑαπί δπίπηαηι. εἰ ἱπάϊοομπί 480 

ἰομάδέ ἐαθ]α, οἱ πηθδίοπι ἀρουϊαπί νυἱγοὶπίβ ρμίο ἀ60- 

τὰν ἀὐυδηνὶθ ἀστα ἀδθογοία γονογοπίϊβ. Νεσ (θη 

ομίϑὶς (σοί μΐὰ5 116. αὐδὸ ἃ0 Ἐπαγίρίἀς ἰπ ρῥείμοῖρῖο 

Ργοϊορί. ἐπαυγαία (ἀθειπδηΐἷβ πιυϊίο ππα ρα ααὰπι ὐγδο- 

οἷα οχροπὶ οροινίερθαί: βοὰ ἱπθογαϊς οοὸ ἰΙοθὺ δεαὰθ 

γαϊίοπο, αἱ, 4ασμ ἀρυά Επισὶρί θαι πα μα δὰ ΔΗ ΠΙΟΒ 

οομμμονοπάος νι παρθοδηΐ. ππδχίμι πα θοαηί ἐ6 

Ρίαπο ἀϊνίπαμι ἱπ (ἀογπηδπῖοα ἔαθ]α. ῬΓΟΓΒαΒ᾽ Θηΐμι 

ἀοβούθιϑ νεϑίϊρία Εν ρ 415 Ἐ ποδηίθπι ἔθος δοπμπαθίθπι 

ὀχρεοίους Τρμϊροπίαθ, ἰάψας ῥεῖμηο ΡῈ πυποίαπι. νἱν 

χὰ ϑγάνοηι οἱ βαρ οπίοη). αἱ μοβίφαδην γοροϊβαμι 

(αἰ, ἰρθ6 τὸχ, υἱοίου. γρνουθαθ οχ ὕ6ΠῸ ἱπ 4ὰ0 Εἰ α5 

οἷα. οοοϊοχγαί, ἴα οἱ εὐ ἀοίαίοπι οἷὰδ ἀϊθηί(αἰοπηθθ 

ἀδοοί οἱ πιοῦῖριιβ οομβοηίαποι. δέ ἀπ ἰαπονγιη, ΒΘΩ 

μι θὰ5 ὈΙαπά 5 εὖ ργοοῖθαθ, 56 ἐγαπαῦα ογῶ- 

(ἰοπο οἴἶνον ἰογὶ εομϑουίίαπι γοθὰ5 Οἰνὶπὶ5 ἀδϑιϊμδίαο 

νἱγρίπί, [θὲ νογὸ 1|ὰ, ἀυπσπι δάϊδπο οοϊαϑδοί οὐ βί- 

ποιὰ βαδηι, ἀοοϊπατο βἰπάθε οοππυθίαμι, ἥὰὸ βἰδὲ 

γϑαϊίαμη ἱπ᾿ μαίτίδμν. ἱπίογ μα ϊ νἰἀοί, ἀοίοθίαίααιιθ ὁχ 

ἄοπιο 56 οὐὔΐδη οϑϑθ ἀἷοϊί. ἰαπάεσμαιο εἰ 'ρϑα αυὰς 



Χ 

βἰς ξαίοίαν. οἱ ἱμηρία. πᾶνγαί βοοϊογοθᾶαας ἔδοία χπγαΐο- 

ΓΌΠᾺ ΒΌΟΘΤΙΠΩ: 4 5οοπὰ πἰ ὶ} πρὶ ροίοϑί ρεδθοϊαγίαϑ. 

Ἠονογίον δὰ Επτνὶρίάοπι. Αρμπά ἤυπο, δὶ Πρβιὶ- 

ϑοπΐα ΒΟΘ Δ το αϊί, δοοοάυπί δα ἰφμρίαμ Οεοβϑίοϑ 

εἰ Ργυ!δάοθ, ορρονγίππηἰζαΐθι δἰ] δοῦὶ δα ογοπάϊ οἰγοῦπι- 

βρίοἰθπίοβ. ᾿ που δίθμ δαίθμι γοὶ δὲ ρουγίουμὶ τηϑρηΐ- 

τααΐπομι νἱἄοη5 Ογοβίοθ, 5ρ6 ἀρίοοία ἀοιαθ τοαΐγὸ 

αν]: 864. ἃ Ῥγυίαδαο ἀἀμηοπίία5, ποὴ νᾶθὰπὶ [ῸΓΘ 

ἈΡΟοΙΠ μΐἷβ ογδουϊαμ, ποοίπαμιο τὸπὶ ρμουῆοὶ ρο556, πιὲᾶ- 

Βογὸ οἱ δυάογο εἰϊψυϊά οομπρίϊίϊί, ἨἩἨδΐυθ σοοπδο ποὸ- 

οοββί(δίθμ ἰρϑαμπι σα πδπίαπὶ {Ἀθ]ὰ 6 θυ οθαί, ααΐῃ 

ΠΟ οᾶδιὲ δὲ δᾶθο ἰοοὰ ἀοϊαίἱ βαπί. βοά νοποεαμί 

ἈΡροΙπὶ5 ἰπϑϑιι δἰ] δογαμ Πίδπδο ἱπ Οὐταθοίδην ἃ5- 
Ρογίαίυγί, δ'οὰ εθοί ᾶθο βοοπᾶ οἰΐδ) δοοοπιποάαίς 

δ τοογοὸβ (ὑξαθοοσὰηι ἱηνοπίαᾷ, ἄορ οἱ ναζυεϊ μη) 
δβιδηίϊ αι. ἃρίραθ οομηροθβὶίαᾳ δἀ ἱποοηίαμα ἔογίαπδι- 

αὰθ ᾿ἀνοπαμι οδβίοπάἀοπάδμι, πθο ναοὶ αἰοίΐβ, ααδο 

ΔὨΪΠ)05. φομμμηονοηί, Νδμη Ογοβίοβ, νἱάθηϑ ἰαπάθμι 

ἰδ ρ! απ ἐπ ἃ, ἰπ 40 ομιηΐβ οἱ βρθ5 58] {15 ρμοβίία 
οβέ, ᾿βίπη! δαίθι ἱπίο! 6 πη5. ἰπι πνπηϊία πη 6556 οί 
ἰοοῦπι. αὐ 88. δχβοαιυΐ ρΡοββθθ ἰπδθα ἀεὶ ἀδβρογεί, μιΐ- 

ΒΟΡΔΘΙ ογαζίοπο ἰρϑῦλ ΔΙ οααϊία» ΑΡροἢ ποι, οὐπ- 
4αθνο 5. αυοά ἰπ ἀρογίδηι) χηΐβϑιθ δἰ( θογηἰοΐθπ. Ρ6- 
ἰοηβα ΘΟμΒ πὶ ἃ Ργ]άο. Οοπθοπίδηοιπι οδέ δαίθμ 

Θιεοβίομι, ἱπϑαδηΐαθ ογοθυὶβ δοοοβϑίοηΐθαθ ἔαϊ σαί, 
(ἰπηϊ ἴον 6) 6856, ἀαδη αυΐ ἱπίορτία. νἱγῖθαθ {ταοθαίων 

Ῥγ!δάρωηι. 

Ῥοπίααδπι δρθίογαπί Ογοβϑίες εἰ Ῥγίδάθθ, τοαϊί ἰμ 
βοθδδμ Γρμϊροηΐα ἱπίογίαβ ἐοίαγα ἐγαίσὶ. ααθην το Γ- 
ὰππὶ 6556 Ρυίδί. πιϊηϊδίγαπίς μοσο. [ΙΡὲ ἸυρῸθεῖθα5 

ἃπαρδοϑίβ οἱ [γαιγὶσ. ονίΐϊαμα. οἱ βὰδ {(εἰθίϊα [αία 5πο- 
οἰποηίθ ἐἴογο ἀορίογαί,. 14 οδπίζοαμπι, νοεϊίαίθ βθη- 

ΧΙ 

(οπεΐδει πὶ πᾶσ 5 ααδπηὶ ἰΐϊδ νἱγία θὰ ἱπδῖρηο, 4πδο 

δ ο πὶ ἱπρῸηἷ  ἀοουμπηδηία βἰπί, δοσομπιηοάαίαπι 4αΐ- 

ἄδπι δϑί σοηβι ο ρΡοθίαδθ, αυΐ ρμογϑύδϑυπι ἀθ πιοεία 

Οτεβιΐβ ὁβϑὸ ψοϊαϊέ Τρηϊροπίδθ, δε μαροί, 4πᾶθ μᾶ- 

γῦμπι σογὶ βἰ πὶ ἢ δθ96 νἱἀδαπίαν. Εἰχθροοίδηηιβ. οηΐπὲ 

αὐ οἰ αὐδογαΐ Ἄἐποῦὰβ αὐἱά ἰδία Βοπιπὶΐ δἷζ,. 40 ἰδην 

σεγίο ογοάδτ οὈ 586 ΤΡαίγθηι, εἰ νϑεὸ οἰϊᾶπι δΟηβΟ] οί ον 

ΘΠ), Ἰποποδίηυο Δ] δοΐα βᾶθρο οθθὸ νἶβα Βομπηίογαπι. 

Αἱ πουίγιι πὶ, οροίὶ πίη, ογοάο, μοϊδοᾶί ροεία, 

αῦδο ἱπ ργοϊοσο αἱείαᾳ οϑβϑοπί ἀδ βοπιηΐο. Ἔππὶ νογῸ 

δὰ: “ΠπδΡὰΠΙ ἰδίῃ δοῦπιπι ἀαδὸ νἱάργα δἰδὶ νἱϑα δδβοὶ 

Τρηΐσεπία ἱπίγοάπσογο οὁμόγαπι ἀορθορθαΐί, δὺΐ ἐπ ργοὸ- 

Ιοβοὸ Ὀγανίζον ἱπίθοία πιοπίΐοπμο δομπιπὶξ πῦπο ἰά  ΘΧρὶΐ- 

οαία ὅθογο δχροποπίομι [8 ΘΘΓῸ Ιρμϊροηΐαη, (οπδβο- 

Ιαϊΐο πίοι, απδπὶ ἀοβίἀογαιηιθ, ἰδπίῃ ἀρόραὲξ αἱ 

οὐδασεϊξ οἰὰθ οομϑεο, αὐ δα αὶ Ροίαενῖς οἰἢοδοίββίηι, 

βὶ Τρμἱϊσοπὶα ἀἀθρογπαγοίας. ομπο βοϊμίϊα πη ψ ὶ ρΓὰΘ 

διηονθ ἱπ Ονοβίθμι πηἀρηἰπἀΐπε νὰ] αυαοά ἄδοβ μὲὺ- 

ἄδτο ρσοπίοπι ογοάογοί (οἱ Ῥεὶορίθ, Αἰγοὶ, ΤἬγοθϑίδθ, 
ἈΒΒΙΠΙΘΙΠπΟὨΪ5. ἱπιρὶδ ἔδοιβ δοπίδηιἐ πείδμι. 

Εἰηΐίΐο οὐπίϊοο ψοϑηΐϊύ θαυ. ἀὔοθ Οτδθοοῖ 

δάόβθο πυποίδηθ. Θοπορθοίοθ ἱπ κυρίθι5. οἵ δ δἰ 

ῬΓῸ αἰΐϊ5. ΒΡ 05. 81}1}5 παυΓαΡῸ5 6556 νίβϑοβ. αὈΌΓΙΠΙ 

αἰΐοσγο. ααὰῦπὶ 6085 ΘΆΡΕΓο νοθηξς, ἱπϑδηΐα σουγορίο 

Ἑυτίαθαθθ 56 Θούποῦο οἰδηνίαπία ρᾶνϊαϊ {10 βρθϑείδ- 

ΟὟΪΟ μδβίογοβ βίπραονιπί, πιοὸχ δαίοθπι, δὲ ἔαγθηθ δ" 16 

βίυϊοίο οἱδαΐο ἱπ δὐτηθηΐα ἱπροίαπι ἔδοουὶζ, ΘΟΠΟΌΓΓΟ- 

επί δ ὀρόῖὰ γθαίθβ σα ἷθ ἐογοπάδπι, δοῦίααθ ἰδῃ- 

ἄδθπὶ οογίαμιἷπο 6] σ0505 ἰυνοποβ Ἀγμἷ5 ΒΡΟ ίο5. 86 

ΓΈΡοπΝ δαἀἀπχουῖπί, αἀυθπὶ 605 Βὰσ ηϑοίδπἋ05 6588 

τηϊδβυγα. Ἐρτομία παρὸ οπιηΐθ παγγαίΐο οβί, (απ 

ΓΕΥΕΙΠῚ πἰοοί!η δ τὰ γα απ δεουγαία γοΡθίβαθδ 



ΧΗ 

ἃρεἰβϑίμνῖθ ἐχογπδίη ἀθβογρίλομθ, ἰθχη φιοά ἐονίϊὰ ἐδοία 
ἀσογαπι δάνογθιβ ππσπα πη τη ἰξχἀἑπομη Ραβϑίου πὶ 56 
βίγθππθ ἀοίο πάρη αἀνογίαπέ διηΐπλθη) δι ἰοηςἷ5, ἰπ)- 
ΡΙοπίψας οὀχϑρεθοίαίοπθ ααὶ οἰπέ {πΠ]|ν. 405 πο δ]ίψυος 
ἀδ νυ]9ο, 5οὰ β΄'ῃθυοθδθ ΒΕ Ρρῖ5. ργοραρίπομι θεθ6 0ΡοΥ- 
ἰθαί, Αρίεαιο {Ππ11 φαοηαο ἱπνοπίαμῃ οϑί, αυοὰ αἰίο- 
γα) ΣΠογαπι. ἱανοπαμι Ῥυ δάμη νοφασὶ απαϊνιἐ Ρᾶϑίου 
ἰϑίθ,, αἱ, αασ ίγορ εἰ πα] Βα ποχὶξ Τρμΐρο- 
ηἷα, ἐς ῬγΙδάδε ἰδίϊι5. οὐἱοίπο ααυδογοπαϊ ΠΏ} ]ὰ οδισθᾶ 
Βἰ(, ἰαπίοψαθ τηαρὶς αἰζοπίΐο δηΐπι δὰ ὉΠ γα 60η- 
γεγίδίων, αἱ ἀοίγοοίαι δάσο ποιηθη βαθπι. 

Εὐχίμνία ἀγίς οἰΐαμν ααδο βοαυϊίαν ϑοθμὰ [ἀοία ὁϑές 
Νᾷπι αασπι αἱ] {ἰπιῖβ πιιποὶΐ νουθὶβ χποηϊία οϑϑοί Γρμΐ- 
δοπία ορρογ(ιπἰίαίοι δἰθὶ ἀαχὶ υ]οϊθοοπαϊ ραριίβεὶϊ 
Αυϊϊάδηθῖα πιδοίαηἰα ἀἀνοηΐς 6 ατδοοῖα, ἴαμι 118. 
ΤΡϑίγομ ογθάθηϑ χηογέμα 6586, ἰῃν  ἀθη5 [6] οἱονῖ θὰ6, 
ὀχδοογθαίυν, ἱπάϊς παίδᾳμο. χαρὰ ἤθη Ἠε]ομὰ, ποη Ν6- 
ΒΘΙδιθ. ἱμέογέαηϊ! βοΐ ἀποίοτο δὰ Τδανος ἉΠααδμθ 
βίης ἀο]αί, γοροσάαδίαν ποσὶ ΒΌΟΓΒΙΙ. ΓΟοοΟΣἀδίυ 
Ργθοῦπι, ααΐθαθ. ἔναδίγα ογανοῦῖξ ραίγομν μ6 56 ἰηίον- 
Βοοιθί: πυρίϊαχαι, φαδχαμι ἔα βα ΒΡΘοῖο Αυϊτάοπι 5. 
νοοαία : ἈΠΙΡ]Οχύμη), αφαΐθαθ πθο βογοῦὶ πο {ταίτὶ να- 
Ιοἀϊχονῖί, αὐ Ὀγονὶ 56 γραϊίασαμ ΒΡΟΓΔη5, ρα ρβυθίία 
οϑί βᾶδο δηλιηΐ σομπιηρίίο, ΠΘαπ6 ἱπ οὐϑίϊπαίεηι οετι- 
ἀοΙἐἰαίθιν αῖς. Νά δὶ ἐπ πηρηίθιη γεηΐξ, αὐδηὶ 
θοαία εχ Ὑἱα μαίγίαθ. ἀοιμὰβ. βυθ]αία. οἰ Οτοβίρ, 
ἀοίονο πιο! Πα Ιδηριοβοίξ δὰ βδουϊ(ίθη, αιἃ. ἀβυγα ἴῃ 
μοθρίίοβ. ογαΐί, χορυϊαίψαθ ἡΠλμν. βδου ποτα πη ἰῃ)η}8- 
Ὠἰξαίθ ΠΟ ἃ ἀθδ, οϑᾶ δὴ μομρἐπίθεας θᾶ θανῖθ, 581:- 
δα ΐποιη. ΡΘΓορ ποσαμ) δχροίοηίθαϑ » 6556 ἱπϑίϊαίδη, 
᾿ειπαυΐϊέ ἐρίέαν σοοπᾶμ ἰΐα, αὐ ρΡρΡδιθαΐ π0η ΡΆΓΟΟΓΘ 
αυϊάομιν ψ ]]Ὲ δάνομϊθ, θὰ ἰδιηθη Πγ8 5158 φαοπίδην ἰῃ 

ΧΠῚ 

ποοοββί(αίομ ἱποϊουϊηί Ρογουπαϊ, ᾿4πδηι ἶρθα αποὰ 

δαιάσας 110 ογπάθὶὶ ἀθᾶθ πηἰπίϑίογῖο. 

Τὰπὶ ΒΟΥ 5. 6Χ σδρίϊνὶβ 116 πα! ον αγδοϑοὶς 
οοπδίδηβ, δια ἰθ ἔογ ον αοίβ Δαν θμάγαπι, αὐἱά αἰϊπὰ 

ἤσαπι οορίίοί βοδυπὶ ααΐ εἰπέ ἰαπάθηιν {Π|, ἄπονα οαθα 

εὰ ἱπποβρίία! θαι ἰουτᾶπι ἀοἰαίΐ. ορίείαπο τὸ ἨδοΙοπα 

Ροίϊι5 πο δρρϑδί, ῃπδρ5 σογῸ οἰΐαπι. τὖ νοπουὶς ὡς 

ὉΠ] ααά ἀὸ ρμαίσία σα παποῖοί, ν 6] 'ρθ85 ἤᾶβθ6θ οδρί- 

νὰ Οχ ἰγἰβίὶ ἀρὰ ὑδυθᾶγοθ βοῦν ἷο ρθοσο ἐς 14 

ΘΟΕΓΠΙΘΙ, ΒΌΠΙη8 5οηίοπΐγι πὶ ἀρ σϑἰ πηι δα δ ΐῃο5 

οχϑρθοίαίζίζοπο ἱπνοπαμ {Ποῦ πὶ ἱπηρ!]οπάο5, Ευγὶρ 65 

ΠΟΥ 500 Οοπούανὶ πδοὶα αθδηι οΥπανὶζ ἀδβουϊρίϊομο 

Νογοίάαπι δὰ Ῥεοροβίζαπι πὲ } μου ἱποπίορ. 

Αἀάυουπία! πὰπὸ Ονοϑίος οἱ Ῥυ)ίδάοβ νἱποίϊ. 

ΜΕ ΙΩϊθ 95. ἀδιηθγο. 115. νἱποῦϊα ἱπίγοσπιθ θῖνα οἱ ρᾶ- 

γΆΓ6 βδογᾷ ἰυθεί Τρηΐσοηΐα. μι ρμοβίαπδπηι ἐδοθ 5 

Ὁἰααδη ἶϑρον ἱπίαϊία οί Ποβρίίθθ, ρορυ αγοθ 5808, 

ἱασνομπορ δάβροοία ΠῸΠ ἱρηοθίϊοθ, ῬΙίοπα δάδμτπο ἔγαί ϑ 

αθο 56 οὐϑαίδηι θθθ6 ογϑάϊξ γοοογάδίοπθ ρϑγθηΐίθϑ. 

ΘΟΓΟΓΟΠΙΠῸΟ. 51 4πδπηὶ ΒαΡοδπί 1ΠΠ}. τηϊθογαίαν., (109 

ον αγὰπλ ἔγαίεῖθα5. οορίίαπθαπο 4αδπι ἱπιργον βαπι 

Βομϊηΐθυ5 νοπίδί ἱπέογπιηΐα!η, οἰ πο Θο8. Δ] οααΐ- 

ἰὰν, αποΥίίᾳαο ααἱΐ 5ἰπί, 405 ἸΟΠΡῸ ἱξίπογο δα δϑίθσπδπὶ 

ἃ ρΡαίαΐα ἀρβθηίίδηρ ππὸ ἔαία ἀθίυ!ογπί. - Ηδθο αἰ οχ 

ἰπεΐπνα απίπιΐ παίαγα ροίϊα βαπέ, ἐξα ποι Ροβϑαπί ΠΟΗ 

οχοίίαγε δοβάθμι ἱπ δια ϊθη 5 βοηθιθ. Νδάιθ ψοΓῸ 
δος ἰδηίυμ, 566 οἰΐδη 4186 Βοαφυπηίαν οχίπιΐο δά νοσῖ- 

(δια. ὀχοιρυπι ἜΧργοθθα ϑιπέ, δοάιθ τηδρὶα πιονοπί 

οὐ ἐρβοβ. 4φαὶ οοἸ]οαπαπίην ἱπίον δ οἱ δοὸβ. αυὶ {ΠΠ|8 

δυάΐυπί, ΘΌΒΡΟΠΘΟΒαΠ6 ἰοηθπί ἱπίον 5ροπὶ πιοίππ] 686. 

Οεεβίοβ πουϊομαϊ προοϑϑι(αίθμι οὐ δἰδὶ οέ Ῥγ,άϊ δὰ- 

ο5856 νἱάθηβ, τόπο Γρμΐροηΐαπι. πὸ πιΐβογᾷ Π60᾽ χηΐ- 



ΧΙ 

πθορο ον οἰ ἰαέθπι. οὐβοὶϊ, ααίᾳ6 ἀοβρογομί βαϊαίθμι 

πιδοΐὶβ Προ Γ σοὶ: οί 608, ἀπὲ ἰδὲ πιογίο εἰ 

Ρογουπάμι. [ρίαν Τρηΐρεπία ποῦ δοσγὰῦπὶ Ῥυ ]δάο5 

νοσοίν αυδεοεὶξ; ἱπάϊσδίοαια οἰΐδηὶ ΘΟ ΠΟΒΟΘΓΘ. μᾶ- 

ἰτίαμη ουρὶί. Ῥυάοί Οτεβίεμη Αὐρίνοβ θββθ ἔαίονΐ: 

ἰίϊδαπο ἀφο! παί γοβροηϑεπι. ῬΟΣΤΟ 4υδογοηίὶ ἔγαίγοϑηθ 

᾿ ἷπί. ΔΙΙΟΓΘ. ΠΟ ΟΥ̓ 6556 αἰοϊί. Νοιηθη ἱρβὶυ δχ- 

φαυϊνομίΐ, οοάθδπι ραάογο σοὶ ἱία5. ἱπέο!οθπι 56. ἱ 

ΨΟΓῸ ποΟμΐπ6 νοσδππ5 5[ΐ, Δρρο Ἀπ ππὶ 6556 ΓΟΘΡΟΙ- 

ἀεί. Αμπρ!ΐυ5 ἱπϑίαπίὶ, Ἰϑποίαβ δὲ ρογοαΐ, οοπίοπιρία 

οαΥαγυῦμη αἰἱί. ἘΧργοΡθγαπίΐ βυρουθίδηι, ΘΟΓΡῈ 5 

ΘῈ Πι. ἱπαυϊΐ, ΠῸΠΝ ΠΟΙΙΘΝ ΒΔΟΡΙ ΓΙ σαΡἐ5. πι0- 

ΠΟΡΟ δ8πι) ψ Ϊθπθ. υἱ ἔδοΐαί οὐποίαιν σατπηι, πος 4π86- 

Γαΐ αποὰ δἀ οἂπι πὸη μου ποαί. )εοπίᾳιθθ ααὰπὶ ἀ6 

Ραίγία ἱπίογγοραίτθ πὸ δῆς αὐἰάοπι ποηινϊπαί, δ]δπάδ 

ἱΠὰ ἰοὺ οἰἱδὶ τί σταίη μοί, απ νοῦὸ δϑάθῃρ. 

αυΐα οἂπι π0η ἰονίίαίς αὐυδάδηῃ ἃπί νᾶμα ΓῸ5 ΔΙ Π885 

οΟρποβοομαϊ οπρίαϊίαίο, 54 πυπιᾶπο δρᾶ χηΐθουοΒ 

αἴοοία αθδογογο νἱἀοί, ΑΓΡῸΒ ποιηΐπδί, δηλ νογίθηβ- 

416 ᾳιδπίοροεγο ἐΠὰ μος ἀϊοίο οοπιπιονθδαίωρ, οἰΐδπι 
Γο]οοϑ. ασυαοπάδπι δίγοεπδθ δἱδὲ παία]θ βοϊαπι 6556 αἷ- 

οἷξ. διρ αβααθ ὈΙαπάδ νοσο ρΡοίομπίϊ, αὐ δὰ παυδοβέϊο- 

65 585 Γοβροπάρθαί, δάπυϊ, νἱὶχ πυμπιογδ 1 Π 6556 

βρη ποδηθ., δὶ ποὺ βυΐὶδ πη] 5 δοοοάαί. Ορίαίαπι 8ά- 

586 Αγρὶβ δὲ αδϑονογανὶΐ ΤρΗϊσοπία. ποῖ πΐἢὶ, 

ἱπαυϊί: δ {δὲὶ, 1ά ἰὰ νἱἀ6. δὲ ϑοπίοπίϊα ογἃ- 

νυἱἷβ Γρμἱροπΐαθ. τπδοίαίαγας ορδοαπίοθιιπ Ποϑρ θη, 

ϑΡΑΥΪΟΥ δρεοοίαίον 5 οβϑί. νἱδομπίϊθυρ αυϊὰ ἐταίγὶ Ὁ 

ΒΟΡΟΓΘ ἱπηηιοαί. Τυπι ᾿ρμίροπΐα δηχία οἱ ρίοπε 

πηδίι, αὐ παίαγα [ογί, υσπι νΟΥΘΠΙῸΣ Π6 Πηδ]ὰ μοί 
ααϑηλ ὈῸπ8 ΔΕ αΡὶ Βὲ μὴ 5. πο δία πὰ ἐδ σαν βϑὶπιὶρ 

φυδονῖέ, σοὰ μαι δαί τππϑρὴβ᾽ πηδρῖν, 6 δἀ δὰ δοσοα , 
᾿ 

ΧΥ 

πη αυἰθαθ οἱ δὰ 5065 δπΐ ἀδθρογαίίο ραγαία οϑί, ἀξ 

Τνοΐα, ἀς ἨροΙομδ, ἀς γοάἀϊία Οασαδοοσππὶ ἱπίογγοσ 8, 
αίφαθ 46 ποὺ αυΐάοπι (ἱπια βἷς ππΐνουβθ. ααοπίεμηι 

ϑροπίο δ βιυυτηὶ ἀποῖβ ἔογίαπα δ αι ἀϊοίασιιη 6556 

Οεεβίθπ ραίαί, δα ἐΠῸ ἰὰ γοΐυρίοπμβ. απᾶπ. ἰῃ- 

ααἰξί, οπιπὶαᾷ δαὶ ΘΟΙΡΓ Ομ ἀΐθ. Δα αυδθ 

ἱΠ| ἰνἰβίῖὶθ: ἤοο ἔγαϊ οσυρίο; ρΡεϊυϑαπδη. ἔπ τὰ ο- 

γἰαγο. αι δίαοίασιιμη {Π6 566. πυΐο πιϊθογαπίΐα ἀθβὶ- 

ἀογίο οβϑίοπαϊί. Τρί(αν διρ] 5 ρμογρὶς ἀς 18,9 ποναπι 

αὐίϊθυ5 ΡΟΣ ἱπ Αὐ]άς, ἀθ (ὐδἱομβαπίο οἱ ὉΠΐχο, ἔμ 

ἄἀδ 6θο. οἱ οοπΐαχ ἄο10856 ἀοβεϊπαία ογδΐί, Δ 6, ἐδ 

φυΐθι στορθτβ ἰὰπὶ ἀϊδίϊηοίο ρΡογοπποίδηίο βίαρες Οτγο- 

βίοβρ. απδοῦϊίαιο αἀπδ6 51. Π|8. μϑγὶ αὐ Ογοβίος ρὰ- 

ἄογο βοπὰβ ϑύπμη ΠΟΙΪπαγΟ ψνοῦϊία. οχ (ὑγαθοία 56 

Ο556 ἰαίθίαν. ἰδπογα ἀρίαίθ πὸ ἰγαμϑὶαίδῃ,. Τυπὶ 

ἀοπίψιο {ΠῸΔ 46 Ραίγ, βεά ργδᾷθ πιείῃ αυἱά δυάϊίυνα 

δἰ( βοὴ ΟΠ ΠΟΙΙΪπ6 ἈΡΡΟΙΪΔΠ5. αὐαἱὰ δαίο ἀπ Χ, 

ἱπαυὶϊέ., 4παθη Γεο] σοι ργδοάϊοδπεΐ [ἃ νϑβο- 
πιοπίον τιονοὲ Ογοβίοηι: αυΐϊδέ ἱπαυϊί: ΠΟΙ 6 μἷπι, 

4πὸπὶ οῷῸ αυἱϊάθσθηι πονΐ. ἱπίον ἔθ! ΐθοθ οϑί. 

Αάἀ δδοὸ {Ππ συθεϊπάο: αἱ ἔοεορθδίιυν αυΐά δι 

Αἰνοὲὶ “ἐπ 5 Αραμ ΘΟ 6556. ἔδὶ ΠΟΥΕΟΓΟ ΟΧ 

ϑομίϊ ϑθδο δου πιθοῦ ΘοΟΡΓορίαβ. Οεοβίοθρ, 

ποϑοΐο, ἱπαυΐί: αὐ ὃ Βα πὸ ΒΟΓΙΟΠΘΙ. πε ὺ- 

ἶον, Δηχίο νϑρὸ ροίομῃι:, ογδϑηίᾳδ ΡῸῈ ἄδθοβ, εἰ 

Ρογμαΐί, ρμουῖβθο οἄπὶ αἰοϊς; ὃ δἷἊο ροῦγοὸ ρϑῃ  δίϊπ 

το αυδ. οσδοίϊϑιιμη 6556 Δ ὌΧΟΡΕ. ὈΧΟΥΘΗΙ ἱπίογ οοίδῃι 

ἃ ἢΠο ἑαἰοίαν. 26. ϑιροῖὶο Αρδιηομππομὶ ἱπίουγορδ- 

ἰι5, ᾿ΕἸΘοίγϑην ϑιρογβί θην οθθ6 αἀἰοϊί; ἀθ 56 ἰρβα φυππὶ 

φυδοδίνίς, τπουίαδηι ρου θοιὶ αἷΐ; ροβίγομπιο ἀθ δ 

Αρβϑιμοιηποπὶς 4υδογοπίὶ νἴνεσα οαμπὶ, 56 νϑρτπι ο- 

γγο ἀϊοϊί, Τα 1|ὰ νϑηῖη ἔαΐθθο βομιπίπιι δααπι ἐπε" 



ΧΥΙ 

(οΠΠἰρῖς., πθὸ ἰδῆθη Δ} ] 5 ρΡογοπποίδπαϊ οἱ". ΓοΗοία 

οϑὲ οσοδϑδῖίο, ἡπομπίδηι (6 νὰΡῸ δίαθς οὀχίογεϊ πὲ} 

σΟΠΙΡο απ 6556 ποϑρὶ(ἱ ογοαϊ, Ὑγαπίίαίομν. ϑομηπὶὶ 

Ονεβίοβ. οοπῆνιμμδαί 60, αυορα πὸ αἰ ᾳφυΐϊάοπι αὶ Ξαρίθη- 

(ἰβϑίπιὶ Βαθθαπίον Βομμηΐΐβ οἰης νογαοίοσοθ. αἱ, φαΐ 

οδοίογα ΠΟ βίθ!π5 αἰνὶπαί ομΐθ5 οἱ ογᾶσι 5 δΠάδί, 

ΒἾΠ] πἰἶθὶ πμα]ὰ ἰηϑεπίαί, δὲ ἴῃ πηοπίομι νϑηΐξ ΓρΗΪ- 

ϑοηΐδθ, ᾿ἀυθππι ᾿ἰΐὸ ἢοθροθ. ααΐσαπιη πππὸ ΘΟ] οαππία 

οϑί, Αγρίῖνυβ 5 πουϊΐαπο Νγοθπμαβ, ροβϑθθ δὰ πὸ 

οὕπι [ον 5. μἱ (1, ἀπ 0 Δ] ον νἱοίϊ μηδ οαὐδί Π δηδο. 

14 νεγοὸ ἀείτθοίαί Θγοβῖθβθ, 56. πὶ 6556 αἴθθηβ, 4Π6 πὶ 

ζαία ἰγαμαπί, Ῥυ δάοι δπίοπι ἀπμπίαχαί τπἰ διΐοαμι ἴῃ 

βοοϊοίαίοπη νΘηἶθθ6 ΤΩΙΟΣΠΙ : ααᾶγο {ΠΠππὶ ΑΥΡῸΒ μκἱτ, 

86 δυίομι πιδείαγὶ ἀθαπαπι εοπβεί. Δάἀμίγαία {Πὰ σκ6- 

ΠΟΙΡΌΒιπι ἰανοηΐθ ΔΗΪ πη. Π), ορίδηϑαπθο πί (4115 δἰὲ 4α θη 

ΒΌΡοΥΒ πὶ παθοαί ταί. πᾶπὶ πὸ 56 αὐἱάρηι ταί γ 6 

ΟΆΓΟΓΘ, πἰἶθὶ απο οὐπὶ ΠῸΠ ἃπία ΟΟΌ]ο5 νἱάοαί, 60η- 

βοπίϊς, βοϊβοϊίαπίίψιια αοιηοάο βδοῦποῖαπι ρογαραίν 

οὐ ἃπ ἰρϑᾶ δὰπὶ 5ἰξ πιδοίαίυγα., δα βίπριϊα τοβροπαοί, 

συσπαιθ 1Π|6 ἀοϊοί ᾳιαοὰ ποη ἰδὲ οοπίϊπραί ἃ Ὁ 80- 

ΓΟΓΟ οδϑᾶ 58 σοΠαϊ, ἰρθἃ φαοαπο ἀοίογο ἰδοία ΟΠ 

ααθμλ ροβϑὶξ ροραϊασὶ σὸ ργομ{ ἱπέουίασαπι Ποπο- 
γε. ἔαμπι αὐὶΐ δ] αΐαγα Εἰἰίογαβ., βρογᾶμϑ οταίαμη 56 

ἔναϊγὶ πυποίπμη Ὠίθϑαγαι. Ἠδοο ααΐθ ποὰ νἱάραί 

αδηίβ βροὶ. {ἰπηουΐβ, ΠΟΥΡΟΥΪΒ. πιϊθογαίἰοπὶβ ΠΠποι θὰ 

δρίίαγο ἀορθοαπί δηΐπιοβ᾽ δ ἀϊοπίλαμι  Τίασαο αυϊὰ ἡ 

σπογ5. 4πὶ πᾶθο ϑρθοίαν!ς αἰαπο δυάϊνὶί, 4φαδπὶ πἰνὶῃ8-. 

486. διιίοογαπι βογίθῃ ἀθρ]ογοί, μα ϑ.π5. ἀΐον δἱξ ἰη- 

[ο!ἰοἷον, 5. ουϊλ τπηουϊοπάπμι 5ἰΐ, δὴ 1Π|Ὸ ᾳαὶ νἱΐαπι οἱ 

γοαϊία ἰπ ραίτίδιι τοί ᾿πογοίν δηγίοὶ 

Ἐλε5. ἰρθα ἔογεθαῖ, ταἰ 1Π1 ἄπο πιΐγαγοπίαν, αποὰ 
πὰ] ον Ρογορ πα ίδηι δοοιγαίθ ἰοπογοί τὸ Ασρίνδϑ. 

ΧΥΙΠΙ 

ὕπάς Οτεβεΐ Ανβίναμι 656 βαβρίοαπεΐ ἀρϑϑη αν Ργ.- 
Ιλάοβ, βοά, πηοπθη5 Γοραπι [αία ἔδοῖ!α Οὗ θ5. ἱπηο- 
ἰέβοογθ. αἰ δὴπὶ αἰχίοοο αἷΐ, φυοά ἶρθ6. ἔθυγο ποῃ 
ἀεθοαί, αυΐα οἱ ἰὰγρὸ βἱθὶ οἱΐ, αὐ ᾿θη απ), Ρουθαῃΐο 
πιο ἀομμππὶ τοάϊγο. πο νδοθαηι Βιθρίοίοπς ἰπβὶ- 
ἀϊασγαμν. αὖ γορηΐ ΠΟΥῸ5 Πογοί, βίγποίασαμι. (υὰγο 
ἘΠῚ ΠΟΥ οαπὶ Ογοθίθ νὰ]. δίς ἄσμ ἰΐογαπι ἂς 
ἉΠΊΒΟΒῈ5. 50] οἷ σάπια, Ρυ]αάδο ΄σαοαθθ σοηδίδη( ἢ πὴ 
εἴ βοποιοβαμη πιο ἰα πὶ δά πιγαηΐοθθ, ἐΐ θη ὩΓΡῈ- 

“Βιοπί5. γοίιίας Ογοβίοβ, ααϊθὰβ πο ροίοβέ γϑρίβίογο: 
56. Ρεγγοἰἀϊο ἱπιρίαίαη, {Ππὰπὰ ἱπποσοηίθηι Ο586: 56 
πη ραγαπ), {Ππὰπὶ Ραγαπι Βαθογ ἀοιναπι: {Πὰπ οχ Ε]6- 
εἰγᾷ ργο θη βυβοθρίαγαπι, οἱ εἰς εἱδὶ ]σαοααθ πο πο- 
"ΘΠ Π6Ο ρϑίγαπι ἀομλπι Ἔχϑίϊποία μι ἰγὶ : ροβίγθηο πιδη- 
ἀαΐ αἱ ἐππια! πὶ εἰθὶ ὀχϑίσααδί ΠΙΘΙΟἸαπη]τ6 σοπβογνοί: 
αὐ πυποῖοί ἃ Αγρίνα 86. πνυϊΐογθ 6656 ἱπη πο] ἔπ : 
αὐ {ποδία οὐθαίαπι σορπδίΐ5 ΒΟΓΌΓΘπὶ βαδῃ ΕἸ οίγαμι: 
ἀεοπίᾳιῃα ἀπιΐοο ἃ μαρία βοάα]ῖ, βάοφιο ἰπ βιπχηγὶς 
Ρογίου β, να]θαϊοὶί. Ηἰ5 νἱοίας ΓΘ η(ἷ5. Ργομ (ες 
Ῥυ Πδά65 56 φιοὰ ροίϊογιε δπιΐοαβ Ταοίασαμπι: 5 (ἈΠῸ ἢ 
ποπάαπι μ᾽απο ἀοβρογαπάθπμι 6656 πιοποί, αυ0α 5ῆ6ρ6 
οἰΐαπη ἱπ βαμπηπο αἰδβοῦίπηΐπθ ππαἰοίαν ξοσίαπα. Μιεὶ- 
ἤξε δε φαοάὰθ βεθπα δὰ μιϊβοναἰϊοποηι [αοία οϑί, 
οβιορία οἰΐδ 6οὸ. αἀποά οππία μὰ Ογοβέϊβ ἱπίονγὶηὶ, 
46 40 ργδϑοῖριιθ β0]] οἰ βαπηας, ἰοπάππί, οχϑροοία- 
ἰἴοπο π᾿ ἤπο βοοπᾶθ, ἥαππὶ δάπας Σ) 19 Κι} {0 ΠΥ Ὁ 0 11} 
Ῥυ δάθπι, ποναπι ἱπογοπιθηία οδρίοηίρ, 

ΟΟΠοααΐο δπίσογαμπι ἤποπι ἐποὶξ γραϊίας Τρηΐρ- 
πἷαθ ορί βίοι πὶ ἔογοηίΐβ. δαί! θα Πα ἱπίγο Ὡθῖτο 
ἴαθοί, 40 5ο]α οὰπὶ ποδβρίεἶθυ οὐ ἐβοτο γοὶπααᾶ- 
ἰᾳγτ. [ἃ ρυπάθηίον οἷς ἱπβεϊξαϊε Ροεσίαᾳ. 40 4ὰδε6 ἀοίη- 
ΟΕΡ5. ἀβιυπίαν πὸπ Ἀ]165 ἰθϑίθϑ μα γεπί, ψιϑηι αιΐθαθ 
1184 ἑπΐο Θοπηηνίἱ ροββοπί. Ὑογθηβ δαΐθπι Γρμϊρϑπία 

3Ἐ 



ΧΥΠΙῚ 

πῃ Ῥγίαάδοβ, βαϊαία ἱπιροίγαία, πορὶ σαί ρεγίογγο ορὶ- 

βίοϊαπη, ἰυγαίο οὰπὶ ἰγιηαγο νὰ]ΐ, 56 ΠἰΠοτὰθ ΑΥΘῚβ 

γοαάϊίασιι πη 6556 οἱ δὰ ἄποπηὶ δἰπί βου ρίδο, Ῥδοίβοϊν 

οαπὶ θὰ Οτγοβίοο. αὐ ἰρϑῶ νυἱοϊβδίπν ἰυγοῖ. συν ὈΓῈ Πὶ 

16 υὐ νῖνι ὁχ εἶθ ἰοοἷβ. ἀθοαί. οίπαοπάμμηι ογὰΐ 

Θηΐπ) πὸ Γὸχ ἰά ἱπιροάϊίαγ5 οβϑοί, Πίλαας Τρ ἰβοηΐὰ, 

ΡΔΏΠαμ ἰδεϊία βϑοῖην ἰὸς τοοογάςία, οἰοοίαγαπ ΒΡΟΙ- 

ἀεί. [Τυγὰρΐ ἰρίίαν ἀπὴρὸ: 564 Ῥγυίαάοθς, αἱ νἱίγαπι 

Ρευαοπίομι ἀθοοθαί, ν᾽ ἀθη5 που γα ρῖο ΡΟΥΓΟ Ρο556 δορί βίο- 

Ιδπι. ποὺ τἰ ἰδὲ βἷπο {γαθπάο δ ρμοβίυ αι, Ἐρο Πί, 

πὑἰὸῷ Τρ οπΐα, οὐἷπ5. ΘΠ υστ πηὰπὶ ἱπίογοδί πὸ ϑἱδὶ παποὶϊΐ 

Αγρὸβ κεἰἰοπάϊ ορρονίμμϊί5. ρογοθαί, γϑοϊίζωγο απὰδ 

βουρία βδἰπί ἰπ (0 6}}}5 οομπδίϊίπιί, αἱ. 5ὲ {ΠὰῸ ἱπίου- 

Θαπί, ΟἿ γοΐοσγο Ρυίαἀοθ φαοά ἱπογαΐ ροβϑὶί. ἢόοο 

ΒΡ ΙΪοὶ εὐ ὁχ τὸ ἰρβθᾷ αιηθὶ βροπίθ πᾶίο ἱηνοπίο 

1ΠΠπὰ οοποοσααπίι5 οϑί Επαγὶ ρμἰδ5. αἰ, απὸ πΐππ5 ρ}ιὶ- 

δοηία βιιρίοαίαν {ταίγθι, δ 4υθη σοῦ ρϑὶς ορ βίο πὶ, 

οοΥπι δα δίαγο οἱ ἰδία ργϑοβοπίθπι διαΐἷγο, 60 υϑἢο- 

πηοπίϊι5. ΄αππηὶ () θβίο5. οοπιπηον δία", (πὶ Βροοίαίογ 5 

πᾶ Τογίαπαθ σοηνοιβίοηΐβ πιπίαίΐοπο ἰγορίἀοπί. {0 

Οεοβίὶ Αραπηθιηποπὶβ Π]ΐο βοιόγοπι Τρ οηΐπ ΠΟΙ 

πιοείαπι. 564Ἀ. νἱνοηίοπι βοῦίθογο {16 ἀπαϊνὶί, μ61- 

οὐ θ5. νεἰοπηοπίἰβθίμμο. ἀδὶ οϑί 1ΠΠω2 ἀπ ποτίαἃ 

γονίχίς οχοίδμπιαί. 1Πἃὰ νοῦὸ ἱφπαγὰ, ΟἿΌΣ Πο6 

αυδογαί, πᾶθο απ νἱ ἀ65. ἱπαυΐϊϊ: πὸ πὸ ἱπίου- 

Ρ6118. Θυυϊὴ ρογαὶϊΐ βογὶρία γοοϊίαγο, ἰΐογαχ {{Π0 

ἰτογαπιαὸ οχοϊαιμαπίο απ ααδποεὶί αυΐὰ ἱπ τὸ δἰ θα 

ἄδθοβ Δρρο! οί, ἴάπὶ ομμπία Ροπἰΐ5. δυαίγο ουρίοηβ Ογο- 

βίοθβ.. πῖῃ1} οϑί, ἱπηυΐϊί: αἰϊαὰ παΐϊῃΐ ογαϊ ἐπ 

ῃοπί6. Αυαϊία (οί ορίβίοϊα Ἔχϑυ!απηθ Ῥυίάο5 αιοά 
ἰᾷπὶ ἴδοι! ὀχβοααὶ ροϑϑὶς πηδπάδία, δπιΐοο, ποηιἷπο 

πὶ ἈΡΡΘΙΪΔΠ5. ΒΟΙΟΓΪΒ γοάάϊί ἐἰϊίογαθ. ΠΠ|6 δοοὶρίϊ, 
Ρεγαβυβαας σἀυάΐο Δι ρ] οί νὰ βογόσοπι: 4ὰ86 δβία- 

ΧΙΧ 

ΡΟΠ5 ΓῈ ἱπογθαΐθι! γοίγο οραϊέ, ἀπ ίαπ5.,, μηΐγϑη5, γὸ- 
4υΐγοπθ ἀοοπμπμοπία: αηυδα {Π|6 σαπη τηϊηΐπθ ἀπίῃ 
ποπιογανὶί , (πὶ γΟΓῸ Ὡπιρ] οἰἰξαν ρ8ἃ, ἱπροηπίθμιηθο 
ἐπ Ἰαοεϊείαπι οἰΐαβα πποάο ἱπορογαίαμι ϑα θα ἴπη. πο 
ΡΓβίίηα δᾶ πλδῖα, τηοάο ρουγοα πη οΧ 40 βογνείᾷ 
ἐβί πιδείαπεϊ οι βϑίμἱ ταί, βϑάδίϊας πίοι ]οαιιθηΐο 
ἔγαίγο, ρογβοηυϊίυγσ. Μοποπίο ταπάθπι Ῥυ]δάςθ, ἰἔδη- 
ΡΒ εἐ586 ἀθδβίϊπογο ἃ Ια ϑ(ἰἶχ6 οἱ. φιηοῦῖβ ἐοβεοδέῖο- 
πἶθυ8. ΟὈΓΆΓΘΠΙ6 τ σαν 6 ῬΆΓθαγὶβ οναάεηί, πο 
δηίο 56 οΟρβοααμθίαγαμ ἐἰοϊί Τρἱροηΐδ, ]υδηὶ 46 ΕἸο6- 
εἰγὰ σδοίουϊβαι!θ ααἱΐ οἱθὶ εὐγὶ οἷπί “ποίῳ οἱξ δορέου. 
Ιᾳ πους παίαγαθ ἀπὶπιΐ Πυμηδηὶ οΟηθοηίμποαμπ, ἰΐᾷ 
ἃἀ το! φπαδπι ραγίοη ἔα θα] 6 ποοθοϑασίαμη οί, οεί- 
4πᾶπι δπίμη Ογοβίοβ 6 56, βιιίβαιθ ἸὩθονγίθαρ, οἱ 4πο- 
οὐ αυδάιθ σσδδα ΑΡρο! πὶ ἰαθθα εἷς πάρ Οχρο- 
δαϊί, ΤρΕϊσοπία οἱ ἀθὰθ ἰγαμι ψουϊία, οἱ βίθη πη) οἱὰ5 
Ργοάεδί, οἱ οἷδὶ πιογίθμιν ἃ Τ μοδηΐο πιείαηθ. ΓΑΙ 
φυδεγῖί, φυᾷ Ογεβίο ἰρβαμηι βίη! οὰπὶ βίαίαα ἀδδρ 
μἷπο ροβϑὶί ἀθάποογσο γαγία {γαρίγα ΡΓΟΡοποηία θ᾿ γοθίο 
ἀεηίψαθ ἰρβαᾷ ἀοίαπι σοπμπιίηἰςοἰίαν, αἰ οἰπιμ! ΟΡ ΠΩ 
υπϑὶ ἃ ρμαγγίοἰ αὶ σοπίμπϊπεαίσπι ἀγοδηΐβ βαογία πὶ πανί 
Ρυγβραίαγα ἱπ πᾶνϑμι ἱπιροπδί, ἰρβαααθ οαπὶ Οτγορίο οἱ 
Ῥγίαάς αυξυσίαί. 1κἃ ἰρίίαν.. εἰϊοπέϊαπι ΡΓομἰοπίς 
ΘἤογΟ. οοπδίϊασπί, ὐδο οπιηΐα οἱ ΡΓΟΌΔΟΙ ον ἰῃ- 
γεπία οἱ νογθὶς βοηίθηί ἰβαπθ ρ(ϊπϑίηιθ Ὄχογπαΐα θο56 
ΒΟ 6βδί αυοά οχρ]ϊοαία ἀδπιοπδίγομηιβ. Θά εἰ ογία 
φυΐβ ρΡυίοί, Τρμΐσεπίαθ, δὶ Ῥυίαάοπι νἱάθέ {ἰίογοα 
δηιΐοο ἰγβάογο, εὐπιὰθ αἱ ἐγαίγοι οἷτα Β]αΐᾶγο, ἰά 
βιιβροσίαμη νἱθογὶ ἀδθυΐθθο, ᾳαδβὶ σοπῆοίαηι οχ ἔρῃ- 
ΡοΓΕ, 410 βΡΙΌΘΓΟ δδηὶ νοὶ ἱί νἱΐᾶθ οἷὰβ ααθηι ἔγδίγθιι 
βασπι 6556 ἀπάϊαί: ἐΆοἾ 6. ναὶ ρϑα] απ δὰ ἀδ τὸ οορὶ- 
ἰδηί ἀρρᾶγοδΐξ πϑοθββὲ οϑί π6 ἴῃ πιοπίθηι ΄υϊάθῃη θα 
νεμῖγο Τρ ἰπεπίαθ ρμοξαΐθβο. Νάμν ποὶ βο! απ Ρἰαπο 

μἱ. 
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ἱμουθα θ115. {Ππ ἰοπιουϊα5. αίφας ἀπάδεϊα ἐββοί, βὲ Ργ- 

Ιαἀ65, βίαιϊπι οομπιριίαίο ἰθ ΡΟΣ: 4ιοά ἂν Αὐυ]ϊάοπϑί 

βδογιδοῖὶο οὔἹαχίσθοί, ἱπίαπίθιη. ἴὰπο [αἰσ56 Θνεοβίοῃ 

οἱ φῥγοϊπάθ νἱχ ἃ ἴδοϊο ποίμπι Τρῃἰροηϊα 6 6586. ΡΟΒ56 

Ρογβροχίϑϑοί, δα Τὸ ὦ ἐγαπάθμιν ἔμοϊοπάδιη ὑξογο- 

ἰαγ; 564 εοἰΐδν τοβίθμ ἴδιη ἰη!ογίαπαΐίαπι. ἰδπὶ νἰΐα 

βαίϊαίαμι, ἰὰπι ΘΌΠΟΓΟΒ 56 ροίΐα5. 4αδη διίσαμι ποῦ 

ἰγαάογο ραγαίαπι νἱαϊς Τρμΐσοπῖα, αὐ Πα οπιπΐα Ροίϊα5 

ύδηι ἰδιϊαϑπιοάΐ ἀβίπίίαμι οἱ ΤΠ οἴδιη Ροβϑὶί βυβρί ον. 

Εἰηΐΐο ος δείῃθ ὉΠ ΟΡ5. ΘΆΓΠΊΘΠ οαπΐί, οαΐὰϑ8 

πα θόπὸ τοὶ σοπνοηϊι: 5οα μοο αποηὰρ οδπίϊοαπι 

Ροοίαᾳ πἰμεΐα αθογίαίο ἱπας Πα ψουθογαπι ἱπδίγυχίί. 

Πορίἀουία αν βαθπαι ραίίαο ἀθοϊαγηπί πὰθ πη] 6 Γ0 5, ΕΧ 

πᾷ ὕ6}10 οδρίας πὸ νοπόγαηί, θθαίαπι ργδοάϊοδηίοβ 

γοαϊξαγαπι {Ππὸ Τρἰσοπίαι. ορίαπίοβαθθ υἱ γονουίὶ 

βὲ δὲ φαοας δά {Πὰ Ἰοοὰ Ἰἰοθαΐ, ἱπ αυΐθαβ οἰΐπι νἱν- 

σἷμοϑ βα] πᾶο ἱπίον 586. 6 νοβίϊαπι πἰίογθ ΟΠ ΓΕΠΙ- 

406 ογπαία οογίανογϊηί. 

Οἴδθοα ἱγαροοάϊα ποὸρ δὰμ ὁδὶ ἰοροπι βοησαία, 

4πδιὰ οἰδὲ πὰϊ τγϑοθηίογαπι ἰγαρ σογπι, ΠῚ Ροοβὶ 

δηΐπιοβ ϑαδνίίον αἴήοογο, 564 Ὄὀχϑροοίαίίοποπι {ποαίγὶ 

ἰπ δχίίαμι σόα ἱπίοπίαμι Ἔχρίογο νο]οπίοϑ βογῖρβο- 

γαπί, αὐ οἃ 4πδο πιαχίπιαπι νἷπὶ δ Ἐπ ονο Π 08 

βρϑοίαίογοβ. μβαθογοηί αἰογγοπί ἀβάὰθ δα ᾿ἰρβαπὶ ἤπ6 πὶ 

ἰγαροοάϊαο, βαθίίαααο βοϊαςίοπα ποάϊ ἀθυαρίο Η]0 δὰ- 

ἀϊίοτοβ φααϑὶ αἰξοπίίοβ ἀφϑιϊὰογοπί. Ηἱΐπο ἱπὶ πδο 4πο- 

αὰς Επτὶρίἀἰ5. ἱταροοάϊα, υὐ' ἱπ ρῥΙογίβαιιθ νείεγαμι, 

τοιπηϊθϑίου οδί πιοία9 δηϊπιοσιιπι ἱπ ρΡοβίουϊογο μῆγίθ 

θυ] 6, 4υἃ οοποοίο 4αοά δαπιπιιπὶ ογαΐ γὸ8 ἀθηϊ- 

16 μἴοπο “ἃ οχίζαπι ρογάἀποίςαγ, οι δϑίπιιιπι ογαΐ 

ἀρηἰ(ο [ταί οἱ βογουΐϊδβ. δχ αὰὰἃ οἵ βΆ 18 Οτορϑίὶβ 

οἱ βἰδίααο δοϊαίίο ροπάθθαί, οὰϊ σοπίμυποί βϑίηλθ οϑί 

οἰΐδι Τρμϊροπίαο ἴῃ ραίγίαπι γοαϊςι9. δα ρμοβίᾳιδπι 

ΧΧΙ 

βαηί ἀρηϊΐ, οἰΐδλ ααοπιοάο Δθ]δίππη οϑϑϑὲ βἰπιυϊδ- 

ΟΥᾺ ἰρϑί4ᾳιθ βαϊνὶ οναβίβϑοηΐ ογαΐ ἀθοϊαγαπάσπι.. [(8- 

4ι6 ρυΐηο 4αθπὶ ἰπίον 56. σοι θοθαθγαηί ἀο] υ πὶ Ρ6Γ- 

Ποὶ νἱάθιηαβ, ΘΠ Τρ οἷα ρογθαδάοπίς Τ οδηίὶ 

ἀθ ἀγοᾶπα ἰπϑίγαίοπθ βίαίθθθ. Ουϊαδηηοαϊ ἀγα 

΄αασπι να] 46 ἀο]οείαγοπίαν Οταθοὶ, οὐρίάς πδθς 5ρ6- 

οἰαίᾳ 6556 ογράϊθι]6 ὁδί. αυδο ααοπίαπι ἢπηί, αἰ 

παρ οαΐαγ ογαουϊυπι ΔΡΟΙ  ηἶθ. ομοῦθ βδποί βδίηνὶ 

1Π1π5 ΟΥΟῚΠ ΠΟΥ ἃ ΡΥΐμἃ οἷα ΟΥἱρῖπο ΡΟΓΒ6- 

΄φαϊΐαν. Μίοχ βαίο! απ ἀππ5. 4 σαρίν 5 οπδίοϑ 

ἀπ ϊίι5. ογαΐί, το]. ἃΡ' Πρ] ρθη ργοσ] ἃ πηδιΐ, 

65 ΓΟΡῸΠῚ ΠΌΆΘΓΘΙΒ. 4ᾳ 6) ΟΠΟΓ5. πορηΐ ἴῃ (600 

6556. 4ὺὼὺ ᾿ρΠροπίαο, ἀαπὴ οὰμπὶ ππποΐὰβ ἈΠ] 4υ86- 

Γαΐ, Ρ]ὺ5 5ρδίὶ αὐ Ὀρὰπὶ δἰί. θδοὶρὶ 86. βοπίϊθῃβ 

116. 'ρθθ ρυϊίαί ον 65. ἰδθρ!ῖ. οργοθθοααθ τοοὶ 4υ0- 

πιοάο 11 οἴαπι οὐαπὶ Τρ ΐροηΐα οἵ βἰπη!ογὸ θᾶ δὰ- 

υρογο νοϊυουϊηί, φυοποάο ἐπ ρ θα 1 ἔαουϊπί, φιομηοάο 

πὰηὺ πανὶ Παυοίθυ5 τἀ [|ἰ πὰ. σοραϊθα ἱπίοι ΘΘΟΡαΪΟΒ 

παογοαηί οχρομῖί. [Τὸ γὸχ {ΠπῸ εἰ οαυϊίο5. οἱ πᾶ- 

γνΟ5 πεἰί(ἱ ἰδ εί. αἱ οαρίαΐ ργοΐαΡῸ5. οἱ δὰ βϑιρρι!ϊοΐυμ 

ἀγα μαί. Αρογίαπι εἐβί, ἤὰπο αἷρηαμη νἱπάϊοο πούαπ 

6556, υἱ γοοίο ἱπίογϑιί ἄθυβ. Ναιῃ αυἱά αοοΓοί ροείαΐ 

Ναμπι ἱπίσοάισογοί παποίαπι, ατπὶ ἔαρίθθο {{Π05 οὔπὶ 

Τρμϊσοηΐα οἱ βἰθναίαοσο ἀθαθ γοΐογγοί Αἱ 15. ἰυγρῖϑ 

Γοὶ οχίίυβ ἂδ μοί μΌ} }π5 ἔυϊθθοί, Νοαᾷαθ οηΐπι 

ΤΠΗοὰ5. ΠῸΠ Ροί(ιιϊδϑοί υἱπάϊοίαπι ράγαᾶγο οἱ θ6}|]0 Ρε- 

ἴογο ταρίδηι βίαίαδη. [14 νοῦοὸ ἴδμπιδο γόρυρπαθδί, 

4υδο πὰ} }ὰ ἀὰ 6110 οὉ {ΠΠππὶ τὰρίαπι βυδοορίο οχϑβίδ- 

Βαί. Απ οὰρίΐ φαΐ ἔυρογαπί 4 τόσϑηὶ γοἀποογοηίυγ 

18 νογὸ οἱ ἔπρας ἱηνομίαμι ἱπᾶπο ἐγαΐ, ροϊαογαπίαυςδ 

οαρὶ δηίθαθδ αρογοηί, οὐ εαρίΐ ρμπηΐγὶ ἀερθεβαπί. 

Τίδφθιθ πὸ ἷἊο αὐυϊάθμπι ἰβ αυΐ ἀεθερθαί οχἰίαθ ἔδοί 

οδϑοί οομβοασαίαβ. Θιμπῖθηαβ ἱρὶζαν πο 5 αασπν Π6- 
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οοββαγία θϑϑοί ἀδἱ ἱπίογνοηίίο, βαρίθπίοῦ Ροοίᾳ Γθ 
βῖς ἱπϑίϊξαϊί, πὸ 6δὸ ἰμρβθο πιοπιοηίο, 40 διιπμτι 
ἔαρ!οπί 5 ΡΟΥΘ] πὶ ἱπιμηΐποί, Μίποσνα ἀθ φδο]ο 
γομΐαί, γαργίπιθπβ ἰαβίαπ ἱγὰπι Τποδηιὶβ, ἔαία- 
416 ΘΧΡΟΠΟΠΒ βίβπππι Πάπας ἐπ ατγαθοίδμν ἀδρογίασὶ 
νοϊεπίϊα, μοβοθπβῆθθ αὐ οὐ Οτορίος δίφαθρ ΤρΡΗἱσοπία 
οἔ μοβί ἐ05 οαρίϊναθ πια!ΐογοβ ἐ]Παθβας πὶ ραίγίαπι τὸ- 
γεγίαπίαν. δίς πειὸ ἃ ΤΠοιπίο, νῖγο ρἷο ποε ἀθο- 
τὰπ) ἰγγονογοηίς, αυϊάσαδπι ἱμπιροαϊπηοπίὶ ΓΟΙπαυϊίυΓ, 
ποάιθ ΠΙογαπι. ἀΐ ογαοαϊαπι ΑΡοΟΙ πὶβ ᾿ ρ] ον ογαπί, 
ἃπί Γογίαπα ἱποογία πηαποί, ααΐ ΓΔ] αοΐα οοπίαποίῃ Ο556 
ὁαπὶ Ρογ Πα δίψαθ ἱπηρίοίαίς νἱἀρίασ, Πφὸ βαΐοπι 
φασπ) ΟΡ ἐββεί, οἰϑὶ ργὰθ οπιηΐθιυιβ γ6] Πίαπα, οαΐαβ 
βϑογα ἷπ Οἰγαθοίαπι ἐγαπβογγοπίαν, νοὶ ἈΡΟΙ]ο, οὐΐπ5 
ἴᾳα5θἃ βίαίπα δθϑβοί δθίαίθ, ἐπ πηοηΐοπι ψϑηΐγδ Ροοδίδο 
ἀοθορθαπί, ἰδπθη ἢΠ|6 ΜίΙΠογνδ πὶ Ργαορίυ!ί, αὐ ἄδδμι 
(υζοϊγοπι Αἰ οπάγαπι, παδγαμα ἰη ἀἰϊίίομθ αἰξας οϑϑοί 
Ἰοσὰβ ἢΠ6. φαΐ γϑοθρίασιιβ οβϑοί βίρῃυπι Πίαπες Τδα- 
τοαθ. υοά ηἰθὶ ἱπ Ὡρτιηι Αἰ ομΐθπβοι ἰγαηϑίογγὶ 
βίϑπιπι {ΠπΔ οροτίαἰσθοί, ποι ἃρίθ ἱπίγοάαχίββος Μ|ὶ- 
ΠΟΥ: πὰπο Ιο00 {ΠΠ0 ορρογίαπι(αέοηι ΡΓδΔΟθοπίθ 
Ργδθξογοπάα σδοίογία ογαΐ δὰ ἀθᾶ, ΄υδ αὐ 586 οἷν" 
ἰαιῖἰβ. μγδοβί θαι Αἰμοπίρηβοα οο]θθδηί. 

ΑἸΐαπι νίαπὶ ἱπργοβββ δαὶ (σοιμίαα. ἴς πδθο 
ἄπο νἱἀείαν ρῥτοροβίία παρθαΐθθο. αἰ ΟΧϑροοίδ  οΠοα 
υϑαὰθ δὰ ἤποϑη ΓἈθα]ὰ6 νϑθιηθηίον ΒΌΒΡΟΙΒα ΠῚ (6 Π6- 
τεί, νἱβοπίθ οἰΐδηὶ πὶ ΡΟβίγοηα Ρᾶσίθ πιοίαῃ δηΐπιο- 
ΓᾺΠῚ; οἱ υὐ ϑυμηπδς νἱγίαςς ΘΟΧΘΙΡΪὰ ἴῃ Βοπκἰηΐθη5 
ΒΌχι, ϑοίηΐθ, ᾿πθποῦ αἰνογοὶς οχῃίρθογεί, Τίδσυς 
4πππ|, αὖ δυρτα ἀϊοίαπι οβί. Αγοὰβ, δαἀπιίηίβέος οἱ 
διηίουβ ὙΠοΟδπίϊ5, νῖν ογανὶβ οἱ Ρυπάθηθ, ΠΙΌΠΘΗΒ 
Τρ ροπίδῃ αὐ Φομπ: μη Ρεΐοπίξ σορὶ ἑαμάθην οὔδβθ- 
φαδίαν. τρυΐβϑηι ἐα]σθοί, σὸχ ρθε πϑὶ μοίέονς πα 

ΧΧΙΠΠῚ 

ἀφοοσγιμ ογαί εἰϊσηϊίαίς νϑηὶϊΐ, ὑγρογὶ 56 νἱάδθῃβ Ἰρῆηὶ- 

ϑοπἶα. ΡῬΥΪηλπὶ ΘΌΠΟΓΟ 500 δρΡογΐθμο ἀδίοσγογο ΘῸΠπὶ 

οοπεξυγ: αποά αδὶ ἔτυβίγα 6556 νἱάοί, νυἱίδμι θίϑπδο 

ἀϊοαίαι. ργαοίθηαϊί. Τὰ ΓῸχ ἅθρῦθ ἔθ γθη5. γΘρὰΪ]- 

βῶπι. ΜΠ ἰπ θ6]]9 ἱπίουϊςαμν ἱπίθεμ δ ϊοπὶ βϑοῦ βοεΐο- 

γὰπ), ααΐθυ5 Τρ] ἰσοπίαθ παπηδηϊίε 5. Ομ ογῖ, {τ θυ 6 5, 

ἄπο σαρίϊνοβ πιΐβϑαγαιη 56 αἰοὶΐ, 4πὸ5 δηί4 0 ΠΙΟΥῸ 

πηδοίατὶ ἰθοαί, Ῥοβίχαδηι αὐ ΐϊ τοχ, Τρ ἰροπῖα οχίμηϊο 

οαγἷηθ ογαί θ᾽ ππη, αὐ 0 56 ἀνοείαί μοι ΐἶπο5 ἰπι- 

τ ]απάϊ ποοοβϑίϊαΐθηι: οαἰαδηιοάὶ δὰ σα 6 ΘΑ Πδ, 

φυΐθυβ φιαγίαβ δοίαδ ἱπεἰρὶς οἱ Πηϊίαν, ᾿πβίαν θογαμι βαπί 

οδηίΐσοειιπι, 4086 ἰμ ταθοὰ ἱγηροθάϊα οἰ ον ὰ5. σδηϊξ, 

Ιη βοουπάο δείᾳ ργοάθιης ἱπ βοοπαμ Ογοβίθβ οἵ 

ῬγΙδάοβ, ποι, υἱ ἀρυὰ Ευτγίρίἀοπι, βίαίαδο ἃυΐογεπείδο 

ορρογίαπί(αΐοιι οἰγουμηβρίοἰοπίοβ, 564 Ογοβίοβ ἀὸ βα]υίθ 

ἀδβρογαπβ, ΡῬυίαιοθ πὸ θεοῖο πθ Βρὸπι, 86 ΡΟίΐι5 

γν6] δὐάἀοπάμππι «ἰἰαυϊά νοὶ ἀοῖΐο ἰοπίαπ πὶ ΘΘΠΒΘΠ5. 

Ηδοο βοοπῶ οἰϑὶ ποη πα] ρΡεοπιον οί, ἰδ θ η ἰηγ 6 η- 

(ἰοπο οἱ βοπίομι ἷβ ργδϑοίαγα οϑί. ὀσιοδίθαπο ἱπροπῖα 

οἱ πιοῦθθ πἰτίαβηαιθ ἱανοηΐὶβ ἀῤοϊαγαί. ΠΙᾺ ἰδπιθπ 

Βοη νἱάθο αοπιοάο ἀείοπαϊ ροβϑὶί. αυοά Ποπιΐποβ 

οἀρίϊνί, πιδηι5 σπίοπὶθ νἱποίΐ, βίπο ουδίοαάΐθαβ δάβιηί, 

᾿ἰθογαιθααο νοπίοπάϊΐ ἀθουμπάΐψαθ ροίοβίαίθμι Βα οπί. 

Αἀνοηίοπίο [Γρἰἰσοπία βοοράογο Ῥγίδάοβ Ογοβίοιῃ ἰὰ- 

μοί. Ῥυϊδάθμι οαἰομΐβ Προγαΐ Τρ οηΐα, βοπίθπβ Ρὸ- 

ΡΌΪΆΓΘαι βαπὶ 6556: ψἰοϊβδι μας 1116. Ογαθοῦς νοοὶβ 

50η0 ργδρίου. ορίπίοποπι σαν ίβυβ. αυδογί, ααὰθ δἰΐ, 

δας. {Πὰ οβ96 ἀϊοθηία, βὶ βδεογάοίθμι 6556 δροὶρίαί, 

ἰρβαιν οἀΐβθογογσε αυΐβ οἱ ἀπάθ βοοϊῃβηαμπο εἷὰθ νοπ- 

εἰπέ ἰυδοί. ΠΙῸὸ Ογοίθηβοϑ οβθ6 σγοίοεί, Αἀγαβίΐ ἢ]108, 

56 Οδρμάίαηι, απ Γ,ποάαπιαπίοπι, 4πθπὶ ἔγαίγο οοοῖβο 

ἃ Ἑαγίαγαπι ρογβοααυίοπίθυβ γοααΐοπι ἴῃ ἰοπρ!ο Βίαπδο 

ἱπνοπίυσαπι ΑΡΟΙΪο εἰξ ναἰϊεἰπαίαβ. Δρεσγίθ 'π μὶβ Ηο- 



ΧΧΙΥ 

ΠΕΡΙ ἰἰϊιία5. οοὲ (ἀοοι εἶθ, βορὰ ρμίαπθο ἰά οἷπϑ 
οδυβδα, ἐραὰθ πὸ γϑοίθ ἔδθεϊ, Νῶην πρῆμθ οὔ 
σοἰεί νεγὰ Ῥυϊαάθβ αυϊάηαση ἱηνοπίγὶ Ροίοβί, οἱ, 
δὶ ἰδία βδαπί οοἰαπάαθ, οὰγ βἰμ πα. [ἰδ ]σῦδο οοἰδΐ 
Γοΐορι  Ἰρποία οηΐπι πα] ον ἀίγαηι Πιποἀαπιπηΐθηὶ 
Ογείθηβομι οοοῖβο ταίγο, δη Αὐβίναπι Οτγοβίε ρτὸ- 
Ῥίον. ἱπίογθοιϊομθαν ται τὶ ἃ Εαυγὶϊθ σαγὶ ἀπαϊαί, 
Ρουϊπάθ οϑί, πὸ αὐυϊάχαδπι ἐϊου. Μωϊίο ἰοτῦ 
εοπρίογαίϊα5 ἀρίϊπβααθ Ἐπνίρί 65, ρα πο Θτγο- 
βίοβ οοϊαί φόοπθ. ΘΌΌΠη. χαυΐα ρΡπάοί, ΄αυοὶ Αρηπιο- 
ἸΠΠΟἢἾἷ8. δα πηπιΐ Οἰγιθοογιπὶ ἀπο Πα. ποη ἰπ Β6]10 
᾿ιοποβδίᾳ ππορίθ. βοά σαρίϊνυ5 ἃ ὈεΥθανὶς (μερὶ 5δοῦῖ- 
Ποῖο αἱ μοβίϊα εὐάαί, (δοίογα ἰπ {Π8ὰ Βα, ααυΐθὰ5 
Τρμϊσοπΐα ραίτῖβ ἱπίογϊὰπὶ ἃν ἀχοΓο ΡΓΟΡίου ἱπίου- 
[εοίλι ΑἸ] 46 Πρ] σοπίδμα ΟΟβηοβοῖί, οὀρτορία βιυηί; 
Ραγίίθγαιθο μος, αοὰ ααὰπὶ εἷς ἀπαϊ(ἰ5. ἡΠ|ὰ ΡΓδῈ ἀο- 
ἴογθ οἂρυΐ νϑβία ἰθροηβ δυϊϊί, ἉΠΦαΪά ϑροὶ οχ οἷυβ 
οομπμηοίΐοηο Ὡ] οἱ Ῥυ]αάδο, 

Μαρὶς εἰΐαπν διιΐμθέ ἐγ δοίας Ργΐηα βοομε, ἰπ 
΄αυ8 ἀπιρ 5 ἀθ “ϑηίθ βἃ οχ Ογοβίο βοϊβοϊίαηςὶ "ῥ!Πι- 
δεπῖίδθ δὰ βίπρῃα οἷο. {116 ΓΟΘρΡοπάοί, υὑἰ νοβριηρη- 
{155 πη6 ἱπίον. σαπάϊΐαμ οἱ ΠΒΟΡΓΟΓΘΙῚ Παοίαοης δηϊηιὶ 
ἀπαϊεπίίαπι. Φεὰ αυοὰ Ογερίϊς αἶγα βογία δοσορίω 
ποπάθπι Βοΐθμθ ἴρβαμι {ΠΠὰπὶ 4αΐ ππος γοξογαί Ογδρίθηη 
6586. Β.π|}}} ἱπ τηὰ]ὸ πο ποδβρίίθπ) νογβαγὶ ἀϊοὶξ 
Ἐρμὶροηΐα, {ΠΠ6 παΐοπι, ἱπαϊ δία. ααοα Ποία παγγὰ- 
γεγίς Ῥυ!δάθβ. 86 οθ86 Ογρβίθηι ΡΓοδίοίυν, ἰά ὁρὸ 
4υΐϊάοπι εἰ φιλο ἀεφίποορϑ βραυυηίαν, οἰϑὶ ογαίἱοηὶρ οἱ 
Βϑπίοπί ἄγ) στανἰ(αίθπι γα] 6 Δα πιΐγοῦ. ἰδ ῃ πηΐ- 
πἶπ!6 ΡΣΌΡοπ, ἀπέ Ιἁπάθπι. υγίμημηι φῃΐῃ) ΘΟΙΠΒΊΘἢ- 
ἰὰπι {Πἰὰὰ ῬγΙαάαθ, αυοά εἰ 5ἰπθ οπιιβδα οἱ Ρἄγα πὶ 
ἂρῖθ ᾿πνθηίμπι 6556 ΒΌΡΓΩ αἰχίμβ. ργορίογθα ἱπβοῦ- 
ἰὰμ) ἐβ86 ϑρραγοί, αὖ ἰπ ρατὶ δαυδθα βοίαπι Πππὲὶ 

ΧΧΥ 

ΤΙ λοἀοιπεπίοπι 6556 ορὶπαία Γρμΐσοπΐα σοηοβϑ πη 
αυΐϊ 5. ὃν Ογεβίο οἰϊεϊαί. Αὐ δὰ ρᾶγαπι βυβοίοης 
οδυθθα οί. Νἕηι ποαπὸ οοἰαίθιη. σ 6 ]]6 ΠΟΘ Π ἄτι 

Ονεοβίοπι ἀδαυδπι ἱπάϊςαί απ) 6ϑί, πράὰπα ἱπροπυΐ ΠΙΟΓΟΒ 
οἷὰβ δηϊμιβααθ δά ὀχίγομια μραίϊο πᾶ Ρδγαίαβ. ἀπθὲ- 

ἰαγὶ βίπυπί, αὐΐπ σομ ποσοῦ βϑηίΐθπβ Γρῃϊσοπίδπι 

μα 15 Οτγοβίϊ ἱΪ τὸ 56. οὺπὶ οϑθϑθ ἀϊείαγας ξαοείϊί, 
᾿θεπάθ χασπὶ ἢΠ|Π6 οάϊίο ποπιΐπο βο ἔογοοΐϊας πιογίθηι 
οχροίθμϑ ΡΠ .πὶ βοοοδϑίί, Τρ ϊσθηΐα, ααδπλ αἰοηΐ- 

ἴδηι βίαγο ὃ πὶ νϑῃοιηοπίϊβϑίιηο σαθαὶ ἱπηροία δοΥ- 

γἱρὶ Ὄχϑρθοίδηνιβ. πιο 4 νοῦὶ βίη! οϑὲ ἐγδη- 
φυ Πογο ογαίίομθ 90 οχρ θίϑηι 5ρ6πὶ βαδι αἰΐβ στὰ- 
(ἰὰ5. αρίί, ἘΘυδο οἰδὶ πιοηϊία ογαΐ ἃ Ῥυίδάο, υἱ Εὰ- 

γἱαΓαπ δοοοβϑϑίοηΐθιι ΟὈποχίαπη δοοσίπι βυσπι οδαίο 

οὐ Ιοηϊίον ἱἰγαοίαγοί, ἰππμοπ δὰ ρῥεϊπηδπὶ ὩαἰἰΟπ 6 ηὶ 
ΠΟΙ πἰ5 ἰά. ΟὈ] ἱν βοὶ, ργαοβογίίπι βοοθάρηίο 10. ἀθθ6- 

μαί, ἀείμά δ δυίθμι βϑοῦπὶ γοοογάαγὶ, βοαὰο ἴρθα πιο- 

ΠΟΙ. υἱ ραγοιξί Πηΐἶθογο.. πο βίαί πῇ οἱ ᾿πργονίἀθ 56 

ΒΟΓΌΓΟΙΙ, αυδπὶ πιογίη) Ραζοί, 6556 ργοάαί, Νόοη 

5819. οδί δηΐπὶ ἔδσογο ἰὰ {Π4π|.0 δοα οἰΐδην σὰν ἔαοΐαΐξ 

αυοά εοπίγαᾳ παίυταμι οϑί ραίογε ἀθθοί βροοείαίογίθι. 

Γοσϊίαν δὲ τυγβαπιὶ ἀσοοϑϑὶὶ Ογοβϑίοθ νομθθπίος. δηΐηιο 
Ρογίαγθαίαβ, ἄππιπι ρα ὉΠ] αἰ Τρ ἰσοπΐα αυδο ἰρδθα εἷΐ 
δροῦὶί, πιδρ 15 116 τπηδοίϑαθο ἃρὶ (ἀν ΠΟ΄Ὰ 6 ἐγθάθπϑ ποῆπ6 

ΠΟΙ ΟΓΘά6Π8, πί Πρ΄Ὸ6 ᾿πϑαηΐγο ΘῸΠι, ΠΘΟ ἔδι θη ργοσα ἃ Ὁ 

ἱπβαπία ἈΡθΟ556 δρραγοδί, ὑϑθῆπ6 ἀππὶ οοπίδοίαβ ἐΠΠ 15 

ἃπίπιΐ πιοίϊδ5 ΘΟ αθαν. Ηδοο οἰβὶ ἀοοίς ρογίίοααθ 

οἱ ἱηνοπία βυπί οἱ νου ἷβ ἀρίἰβϑίπηο ἀθοϊαγαία: ἰδ θη 

εἷ ἔδοιἷβ μου νὶβ 11 αυδπὶ ἀρπϊἷο ἱπ Επαγίρ ἐσ 
ἴθαϊα μαρθοί. Νὰπηι ἀρπα (οοίἔυπι Θνγοβίοβ βογόγοπι 5ἰ- 

τ] οἵ ἃσποβοῖί οἱ ποη ρποβεῖί. 1,ςοίφαο μος ααοααα ἱπ 

ΘΧΘΟΠΙΡΪΟ δηἰπηδἀνουίοιθ, φαοα μι] ἷ5 ἱπ νϑίθγαπι ἰΓα 9 6- 

ἀϊϊ15. ρυϊπηαπι δασίογομι., πὶ ἀγστιπηοπίτιπι πα χίπηϑ βἰπρ]}- 



ΧΧΥ͂Ι 

εἰϊαίθ δὲ οομνθμηίοπεϊββίπιθ παίαγαθ Ἔχροβυΐ, βαυρογίο- 

τοῦ 6886 ἰΐβ9 πὶ ροϑί εἴπὶ, αυοπίαπι μη ββίπια δί- 

4ιι6 ορίϊμια ἰδὲ ργαογορίᾳ νἱάεραπί, πιΐπιβ ΡγΓΟθ Δὲ Π 8 

ὀχεοορίίαγο οοσοθαπίαγ. Ηϊΐπο εἰΐαπι αὐυδλθ ΒΘΘΌΜΠΙΩΣ 

ἀσιο βεοπίιθ, [ἰοοί ἀϊοιΐ5 βϑιηξοπ( ἰβαθε δαἀπηῖγα 1165 

βἰηί,. διὰ οὐυγδῦμπι δοίϊοηΐβ πο πναπη σομπεγαπηί, 564 

πεοοδβασίαο βυπέ ργορίον ργδοϑγεββᾶ. Ναπι ἱπ ῥυἰπιὰ 

δγπι Ὄχρογρίβοθηβ οχ δηἰπιΐ ἀο]αυΐο Οεοβίοϑ δρυὰ 

ἰηΐογος θβθὸ δἰδὶ νἱάοίασ, ἱπ δἰίοσα δυίοιῃ ᾿ἰθογαία 

56. ἃ Ευνὶϊθ. ὁ596 βοῃίΐοηβ ΠῸη δρηοβοὶς Βογόγομι, 56 

αἰ ἀς δρηΐία ἴδηι ἸοαυϊίῃΓ. 

[π φαδιίΐ δοίιι5. ἰπί(ίο δηχίθ βο]]οϊίαπι ν᾽ άθπιιβ 

Τρμἱροπίαπι ἂς βογίς Οτγοβιὶβ εἰ Ῥυ Πάϊβ βαΐψαθ οὐΐι5- 

ἄδμι πιοπάδοϊ! οοπδοίϊοηίία ἰ(πγθαίαη). 4 βοοὺβ δοίη 

δβϑί, φυσι δηίίᾳαυβ ροοία ἔποίαγυθ. ογαί. 15 συγαν ἰ5βοί, 

αἰ δυί σεϊγοί ἰᾷμη βρθοίαδίοιοθ ἃς πη ΟοβΠΟΒοθ- 

γοηΐ αὐἱά ἰδίῃ εδβοὶ τηοπάμοϊ. Ναπι εἰΐδπι δὶ ποῦ 

ἀϊεογεὶ Τρ ἰσοπία αυϊά ποχ ἤηρογο νοεῖ, ἰδπηθη 

βυσβοβίαπι αἰϊααίὰ ἀοἱ δὲ ἃ Ῥγδάε εβ86 ἱπάϊσαγο 

ἀοθοναί. Ναπς ἰά ἀφηαπι οχ οἷιβ εὐπ Αγοδάθ οο}10- 

4υΐο οοςποβοίπιιϑ, οὐ οδάθμι, 4ὰλς ἀρὰ Ευτγίρίάεηι 

ἀδ Ῥυγβαάπάο ἱπ ππᾶγὶ δἰ μηθίδογο Β ίαπας ἐχροηῖί. ΠΙυὰ 

γεγο ἀρίϊἰβϑίιπο ἱπδιϊ αι. αὐ ΑΓοδβ ἰΐογαμι Πρ ΐρ6- 

εἷδπι οἱ ἀδ οορπαρίο οὐπ ΤΒοιπίς οἱ 46 οἰειμοηίία 

δίᾳας Βυμπιαμίίαίο. πὰ {Π6 ΒΘΡΟΣ ἐγβὰ δ υ5118 

εἷϊ, πἀιοποαί. Θο {Π|8, ἀασπὶ αθὶϊ Αγοὰβ, ππϑρὶβ 

δπρίίαν ἀο}} ἀποπὶ ραγαὶ ἰυγρ ἀπο. Ὑγεπὶξ ἀοϊπάθ 

Ῥυίδάεβ, ουἱ δϊαίαγο βίδίυδα, γορηπίίϊαθ δ πυπ- 

οἰανοεῖς τορὶ ᾳυαοά π5ιυδϑίθθοί, μιϑδοβίίδηθ Τρ βοηΐδ, 

[οοἶθθο 86 ἰά αᾳυϊάοιυ τοβροπάεί, βοὰά Ὄχβρεοίαπιην 

6556 γοϑροῆβῦπι γορὶδ. ρεϊυθαπαμι βϑογα ἀπδ6 δηχοΡίί 

Ρογαραπίυν. Αποία ἰἰα νοὶ ἀϊβου!αίς φαΐά μοετὸ 1δοΐοα- 

ἄππι εἰ ἀοοοί ῬγΙαάοβ, ἀυδίϊαπίοπιᾳας οἱ δμεὶρίίοπι 

ΧΧΥΙΙ 

ἱηίον ρουίουϊαπι ποβρίίαμι οἱ ἰαγρὶἐπἀΐποπι τηοπάμοϊϊ 

Ρτγοροπιοάσπι τἀ βάδηι ρογάποϊς βεπίοπίίμμ. Γ{8 δπΐπιο 

ἱπ αἴνοῦβα ἀϊβίγαοίο γοραίαπα ἱπιρίεἰαίοπι ἱπ ἀθδπι, 5] 

δἰμναϊαογαπι οἷυθ ἀθεὶρὶ μαι, ἱπρταίηθαθθ πιομπεΐβ 

ορργοθίυπι, δὶ τόθ ορίΐπιο ἀθ 56 βιογίίαπι ζα δαί, 

αὐχίϊαπι ἀδόγαμ ἐπρ!ογαΐ, Ῥαγοῦγαπι γτοοογάδία οδΓ- 

116η, 4ποά οοοἰπουὶπί ᾿Γαπία!ἑ ρμοβίεγσογαμπι ἐχ δυγοα 

ἱπίος ἄθος βοάδθ ὄὀχρυϊδὶ ροομὲὰβ ρεϑοβαρίοπίεβ. 

Εχίπιΐς πηϊίΐο αυᾶγίο δείᾳ ααϊπίΐ ργίπιδο ἀπδο 

βοθῦδο μϑσιπι ποοοαβαγίαθ νἱἀοπίαγ, απδγαπι ἐπ Ῥεϊπα 

Ατεῦβ τορὶ πυποίαί βυβρεοίοβ ἔπρῃθ εβθθ ᾿ιοβρίξεβ, 

ΓῸχ πδαίομι ἱποίἀΐϊας 5 Ἰοσατὶ ἰυθοί; ἱπ αἰίοσα Γὰχ 

βοίΐαβ ἱγᾶπι βδπι ἱπ ΓρΡΗϊσοπίδπι ργοάϊ. δοαυΐίν 

ἀοίπάς «οἰ]οχυΐυπι ΤρΡΗΐ οπίδε εὔπὶ τοϑο, ορτγερίῃπι 

{Ππὰ φαΐάοπι, 564 ποὺ πεῖ ἐχ αγδθοοσγιπι σοπβθ6- 

ἐυἀϊπο, ποὺς δὰ Ἰοροπὶ δγίἰβ ροοίίεαα δοίππι, 6ποά 

4υδογοπίς τορο αυΐ εἰπί μοβρί(οβ {Π1, ἰγορ ἢ π5 Τρ ΐ- 

δοηΐα {ἰαρθαπίθ νοῦ 6556 608. τί ἀοεὶ, ρμυΐίαγο 56 

Θτηθοοβ εθ86 αἰεί, Ἐπδὶ πᾶθο αυΐάσδιη ἱπιξαιΐο παίι- 

γδθ. 5Βοὰ ποὸὴ ομππία ἐπἰίαγὶ ἀθοοί μοείαπι, απεπὶ 

οροτίοί φυδὸ νυϊπαγία οἵ μαμα α βαπέ, ἐπ αυΐθυβ εϑί 

μαορίϊαςἰο νοςΐβ εἰ τονοσαίίο αἰαὰς οογγεοίΐο, ἀδοθπ- 

(ἴογτοπι οἱ ρτανίογοπι ἐπ ἔογπιᾶπ γοάΐϊβεγο Μοχ δοῆ- 

βνπιαΐο οοηϑὶο, πιοπάμοϊ! δοπδοϊθπίίδη νοῦία, δάα- 

οἷἰδιηαια Βα θη πιᾶρηο γορϑῖβ Ἀπίπιο, ἱπροπῃς ζαϊεοίυΓ 

αυΐ εἰπὶ ποβρίίεβ : ἱποϊἱπαπίοαθς τὸρ δά ἀΐσηυπι 

ϑοποῦοβθο νἷγο δοηϑ απι, δγπιδίπθ. δάθϑί Οτγοβϑίοβ : βοά 

ἔοττο δούπογ. ραγαίοβ ρτανίθυβ πιοηὶ5 τεἰπεί Τρ ΐ- 

σοπία: δἀνοπίοπίϊδυπαας εἰΐδηι Ῥυϊδάθ εἱ Ατεοδάθ ὃγ- 

ποία, ἀππὶ αἰγίπϑαθε οορίας ἱβίον 86 ρυρπδηί, ΓῈΧ 

ραγίίογηαθ Ογοβίοβ σοββᾶγο ραρπηπι ἰυρθεπί, ηὐδηνάϊα 

ἄποοβ οοἰοηπαπίυν. Βοραίιβ ἰρίιυν Ονθδίεβ δη εἷΐ 

116 Αἰ Αραπιοιπποπίβ, αδὶ ἰά 56. ρυδπδνάο οὔπὶ 
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ἴον ἰβϑίμο ον παγιπὶ σοιμργουαίαγιιπ αἰχὶξ δὰ Ιορὸ 
αἴ, 5ἱ νἰποηί, δργοβθηίν Ποβρίίαι ἱπηπιοϊαίίο 68, 
ΓΟχαὰθ ἰρβθ οὰπὶ 60 ἀαϊπιϊοαίαγα5 ὁδί, ρδοαγο δῸ5 
οοπδίην υἰγϊα 6 πηοίπμοηβ Τρ ϊοοπία: 5οὰ τοχ, οἰΐαπι 
δὶ 116 νοῦ Ογοβθίοθ οἷΐ, ἰμοη ἀγπιὶς ἀδοθυποπ ὴ 
οοπίοπαϊί, αὐΐὰ βἰπηθοῦαπὶ ἄθας σαρίυσὶ νοποῦὶπί 
μοβρίίεβ. απ νορὸ βοϊνὶς ποάμμι Οεοβίοβ, ἱπίοθ!!ῖ- 
86 π5. ἴδιαι πηθπίθπι οὔθ οι]. 40 ΒΟΓΌΓΟπὶ πὸῃ ΑΡοΙ] - 
πἷἰθ βοά Ογοβίϊα ἀθάποϊ ἰαββονγίε; ἰΐαψα δἰαί αλλ μἷ5- 
βϑτη ἔδοίθη5. 50] ἃ οὐ Τρ οπΐα αἰ ἰδὲ ἀοιμαμν ἀθίγο 
᾿ϊοθαΐ μοβία!αί, ογὰηίοαιιο ϑίμνα! ἰρθα 4α04 πῃ Ιρΐρὸ- 
εἶδ τὸχ δϊίο ἱρίζων ἰπααϊ, βυθπι ἄθρτο πθὸ 
βίπο ἱπάϊβηδίίοπο οοπβοηίϊγο νἱάθπβ Τρμΐσοηΐα οπΐχο 
ογὰΐ αὖ 56. ποη ἱἰπίμιἶϊσιι τπηθηΐθ ἀμ αι. Οφάρης {116 
Ργθοῖθυβ να] είς αἰεϊί. Ιῃ πὰς βεθπα, απὸ ΡΙο πὰ 
πιοίι5 οϑί, αἀϊοίοσσιαπ ογανἰίαίο δὲ Ἰαμϊπΐθ5. 5θη- 
ἰεπίϊαγαπι ορτορία, ἰπιθι {Ππ4 ρμοβίγοιιθμι νᾶ] θίο 
γϑβθηθμίον Ἰαθαϊξ δηϊηναπιν ἀυάοηί 5, χαρὰ ποὸ αγαθ- 
οδ6 ἱγαροράϊΐδο σοπδαθίπαϊηΐ, ποαὰθ οπιπίπο ἰορὶ ἀγίϊα 
Ροοίϊοδθ οοηνεηΐϊί. Εἵΐπθι θπΐπι ροθιπαίβ (Ἀ]θ 6556 
σοηνοηϊί, ργοβουιἷπι ἰῃ ἱγαροοάϊα, αὐ οομμροβίίο πιοία 
Γοαυϊοβοαί δηΐπλ8. Π6Ὸ ψίιο οί σοργθββα γοίἰοθαῃ- 
ἴπν, αυδο Εἰοαυΐ ρμοοίαπι ορογίοθαί. Θυδο {ΠῸ οἱ πον 
εἰοαπίίαν, αυϊά αἰϊὰ χαδηι ἱπρογίθοίμπι ΓΟ] παυϊί οἱ 
ἤπο ἀοβι[αΐαπι ἱγαροοάϊα  Οταθουβ ροοία που {πὰ 
ρθε οχίογίαη να]οίς μοβυΐθδβοί, 5οά Τμοκδπίρθην 
Γδοϊβϑεί βίο, αὐ νίγαπι ππαρπαπίπιαιπη ἀδοθθαΐ, Αἰ αυοί 
νογβίθιιθ ἀϊοοπίθμ), 56, φυδιηνὶς ἱηνίίαβ ἀἰπ αι Τρμὶ- 
δοπίδπι, ἰδμηθη., ἔα(ἰ5 ἀθογαμαθ νοϊαπίαίὶ σραθηΐθῃ), 
Βοπΐβ οὔπὶ ψοίἷβ οἱ ἰρϑᾶπι οἱ 4αθι ἱπνθηϊβθοί ἐγαίγομι 
ἀομαμι ἰυθογ γονογίογο.. 

Βεϊψασπι οοί, αἱ εοἰΐαπι ἴῃ ἸγΠο] οσἷαθ ποΡα]0- 
ΒΆ8. ΓΟΡΊΟΠΟΘ. ὈΔΌΪΠΠ πὶ ΟΧΘρΡαἰ ΘΠ, πὸ ἢδπο Ραγίθμι 

ΧΧΙΧ 

ἑηἰογργοίαίἰοπὶ ἀπ πιϊγἥθο πος βοσαίαπι ἀεἰθείε- 

(ὰγ. μίαπο νἱἀδαμαν πορίοχίββο, Θυδηηπδπι, πὲ ἀϊ- 

οαπι ηυοὰ 5οπίϊο. δὰ Εν ρ 5. αθα πὶ τγεοίθ ἱπί6}}}- 

Βοπάδπι ΠῸ ἢ ΟΡ5 νἱἀείαν ἀυδοῦῖ, αυᾶπὶ οτ βίποπι {{Π|8 

ἀὸ Τρἰροπία ἀρὰ Ταῦγοβ ἴδμα παροαΐ, ργβοβογεϊπι 

4ὰππὶ πὸ Ῥγοβείϊαπιιβ. αυϊάθι. πηαϊαπὶ ὁ ἀυδογεπάο, 

4υδο ἱπνοηίγὶ μοβθο βαπὰ να]άθ γα 6 δἰ. Αιιΐ- 

σογαπὶ πᾶθο πὶ, 4πο5 πιθπιογανὶς ΒΔΟ γα5. δά Ηδὸ- 

τοἀοίαπι ΠΥ. 103. ρτγὰρίογιηἰβϑῖθ ἰαπηθ πη, αὰ86 ἃ [ω0- 

μθοοκίο δὰ ᾿ιὰπο γϑπὶ ρου ἱποηία ἱπ ΑΘ Δορμᾶπιο Ρ. 

500. 6728. εἰ ρτγαθοῖίραθ Ρ. 1214. βιιπί δ]]αίΐβ. Νυρογ 

πὰ] ααὰο δὰ μᾶπο τϑὶ μον ποπί ρεοΐπαϊς Εν ΟΕ, 

ΦΟΙποίἀουνίπιι ἱῃ ἀἰθθουίαίΐοπο ἀὸ ΐαπα Ῥμιδοοὶῖ- 

(ἰἰάδς οἱ Ογοβίο ἀρυὰ Βπορίποβ εἰ δἴου!οβ, οἀϊία (ἀοί- 

ἰπρας ἃ. 1832. Οὐοπείἀογαίϊ 5. φαᾶπὶ ἈΠ μ]ογῖψαθ 

Ὁ. Ο. Μύμογας ἱπ Οτγεμοιηοπο Ρ. 310. βοραᾳ. ]μοπιηὶ 

ααδογοπάα οοπβοί θυ. ΕΠ Ὶπ|5 Ρεϊπιογἀΐα. δὶ δὺ- 

τᾶπᾶ5 νἱοίπα5 Μαγἱ δπίϊφαϊ 5 ἱπηπιοϊαίαθ 6556 ὃχ 

Ἑυϊροπίϊο ἴῃ π εἴγε π άθβ 5168 Ρ. 770. εἰ νἱγρῖπεβ 

ϑδογ ποδία πᾶρπδο ἄθδθ οχ δίθρμδμο Βυζαμπίϊπο οοη- 

οί. Ὑογθοῦ ἰδοπ πὸ ΜΠ] ογα5. ααοᾳπθ πγίμοϊοβο- 

ταμι πόσο Πηχοεὶί, 4π86 ποι [ποΡαπί, ᾿ δυγίδηι ποβοῖο 

4πδπι, 4υδ6 510 Πωολπα85, ᾿ΓΔαγοβααο, ΡοΡυ αι Γιοππΐθῃ- 

5θ. απογαμι τὸχ Τμβοδ5 ἔπενί. Θυδε {ΠῚ οοἸ οὶ 

οχ ὁοο, 4ποά Ηγρίηυθβ Ὁ». ΧΥ͂, ὙΠποδπίομι, ἀπεῆι 

ΠΠἰὰ Ηγρβίρυῖα ἱπ πᾶνεμι ἱπιροβαεγὶί, ἱπ ᾿Γδυγίοδπι 

(οπιροβίαίς ἀοϊαίαπι βογίρϑίί. Θυΐη Πἰββεπίο ἱπ ἐχ- 

ρἰϊοιϊίοπο Ῥίπαανὶ ᾿βίμμι. ΕΥ̓͂. Ρ. 511. 5ε4ᾳ. εἀ. ΒοΑΟΚΒ. 

φουβαδθὶὶ ΤΥ εἰοκεγαβ, Ιμοηπίαπι ἄθϑπι Θὰπιάθπι 6586 

οὐαπὶ Τὰ οὐ Ογυβο. Νοη ἰηνίάδο ογοἀομίϊθι5. Απίΐ- 

φυϊβδί πιὰ, οαΐτβ τη Θμ ΟΥ πὶ ΔΟΟΘΡ ΠΝ, ΒΒ ΟΓΘΙΙΠΙ ἱΠογυμὰ 

οοάο Βγδυγου Αἰἰίσαθ νἱἀοίυν ἔπϊ55θ6.. βϑογδααθ ᾿Ρ88 

Ῥεϊαβρίοα, Ῥεϊαβϑὶ ομΐηι, αὐ γοΐεγί ργϑοίεν αἰ ϊο5. δ- 
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οεἴογτεβ Ηογοὐοίυβ Ὑ]. μΡ. 137. 56.644ᾳ. ὁχ Αιἰίΐοι οἱϑοίὶ 

Τμοιπῖ ἰθθπογαπί, ὑπάθ τἱπάϊοίαο οϑῦβϑει Γαραοστιπί 

επΐπει5. Αἰἰἰςὰ5 Βγδάγοπο ἔεβδίυ ἢ πο ΘΟ] θα πίοθ8. 
Εδάσπι Ῥϑυ] 0 δἰ ον παγγαΐ Ῥ] αἰ γομι 5 ἐπ Θυδοβίίο- 

εἰθυβ Οταροὶβ ὁ. 21. Ρ. 290. Β, εἰ ἀο Υἱἱὲείαιθυ5 

πηπϊΐογαπιὶ ὁ. 8. Ρ. 247. Ὁ. Ε΄. υδὲὶ ἀὸ Ῥοϊαβρὶς Οτο- 

δι ργοΐοο(ΐ5 β'ο βογί δι: ὁρμισϑεῖσιν οὖν πρὸς τῇ 
λεγομένῃ «Χεῤῥονήσῳ ϑόρυβοι πανιχοὶ προςέπεσον νύ- 

κτωρ᾽ ὑφ᾽ ὧν διαπτοηϑέντες ἐνεπήδησαν εἷς τὰς γαῦς 

ἀχόσμως, ἀπολισιόντες ἔν τῇ γῇ ξόανον τῆς ᾿Αρτέμι- 
δος, ὃ πατρῷον ἦν αὐτοῖς εἰς “ῆμνον ἐκ Βραυρῶ- 
γος χομισϑέν, ἐκ δὲ “Π“ήμνου πανταχοῦ συμυιεριαγό- 
μενον. Μυϊίαᾳ ἔαϊΐ υΐυ5 δἰ ! οῦὶ πιὰ, Ῥαπραπίδβ 

1.23, 7. καὶ ᾿“ρτέμιδος ἱερόν ἐστι Βραυρωνίας, Πρα- 
ξιτέλους μὲν τέχνη τὸ ἄγαλμα, τῇ ϑεῷ δ᾽ ἐστὶν ἀπὸ 
Βραυρῶνος δήμου τὸ ὄνομα. καὶ τὸ ἀρχαῖον ξόανόν 
ἐστιν ἐν Βραυρῶνι, 'ἄρτεμις, ὡς λέγουσιν, ἡ Ταυ- 

ρική. ἘΠ ο. 33, 1. Μαραϑῶνος δὲ ἀπέχει τῇ μὲν 
Βραυρών, ἔνϑα ᾿Ιφιγένειαν τὴν ̓ “γαμέμνονος ἐκ Ταύ- 
ρων φεύγουσαν τὸ ἄγαλμα ἀγομένην τῆς ᾿“ρτέμιδος 
ἀποβῆναι λέγουσιν, καταλιποῦσαν δὲ τὸ ἄγαλμα ταύτῃ 
καὶ εἰς ᾿ϑήνας χαὶ ὕστερον εἰς "ἅργος ἀφικέσϑαι. 
ξόανον μὲν δὴ καὶ αὐτόϑι ἐστὶν ᾿“ρτέμιδος ἀρχαῖον" 
τὸ δὲ ἐκ τῶν βαρβάρων οἵτινες κατὰ γνώμην ἔχουσι 
τὴν ἐμήν, ἐν ἑτέρῳ λόγῳ δηλώσω. Ἰ1ὰ ἔεοῖς 11]. 16, 
γ. ἷἱβ νεγθΐβ: τὸ δὲ χωρίον τὸ ἐπονομαζόμενον “ΖἽιμ- 

γαῖον ᾿Ορϑίας ἱερόν ἐστιν ᾿Αρτέμιδος. τὸ δὲ ξόαγον 
ἐχεῖνο εἶναι λέγουσιν, ὅὕ ποτε ᾿Ορέστης καὶ Ἰφιγένεια 
ἐκ τῆς Ταυρικῆς ἐχκλέπτουσιν. ἐς δὲ τὴν σφετέραν 
“ακεδαιμόνιοι χομισϑῆναί φασιν ᾿Ορέστου χαὶ ἐν- 
ταῦϑα βασιλεύοντος. καί μοι εἰχότα λέγειν μᾶλλόν 
τι δοχοῦσιν ἢ ̓ 41ϑηναῖοι. ποίῳ γὰρ δὴ λόγῳ κατέ- 

λεπεν ἂν ἐν Βραυρῶνι ᾿Ιφιγένεια τὸ ἄγαλμα; ἢ πῶς, 
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ἡνίκα ᾿4“ϑηναῖοι τὴν χώραν ἐκλιπεῖν παρεσκευάσαντο, 
οὐχ ἐςέϑεντο καὶ τοῦτο ἐς τὰς ναῦς; καίτοι διαμε-- 

μέγηχεν ἔτι χαὶ νῦν τηλιχοῦτον ὄνομα τῇ Ταυριχῇ 

ϑεῷ, ὥςτε ἀμφιςβητοῦσι μὲν Καππάδοχες χαὶ οἱ τὸν 

Εὔξεινον οἰχοῦντες τὸ ἄγαλμα εἶναι παρὰ σφίσιν, 

ἀμφιςβητοῦσι δὲ χαὶ “υδῶν οἷς ἐστὶν Αρτέμιδος 

ἱερὸν ᾿Αναΐτιδοςς (1)6 πος ποπιΐπ πιυϊία ΓΘ ΖΟΓῸΒ 

Οομιι. Ἡεγοάοί. 1. μ᾿. 247. 5.4.) ᾿4“ϑηναίοις δὲ παρ- 

ὠφϑη γενόμενον λάφυρον τῷ Μήδῳ: τὸ γὰρ ἐκ 

Βραυρῶνος ἐχομίσϑη τε ἐς Σοῦσα, καὶ ὕστερον “Σε- 

λεύχου δόντος Σύριοι “αοδιχεῖς ἐφ᾽ ἡμῶν ἐχουσι. 

μαρτύρια δέ μοι καὶ τάδε τὴν ἐν “ακχεδαίμονι ᾽Ὃρ- 

ϑίαν τὸ ἐκ τῶν βαρβάρων εἶναι ξόανον" τοῦτο μὲν 
γὰρ ᾿Αστράβαχος καὶ ᾿4“λώπεχος οἱ Ἴρβου τοῦ ᾿4μ- 

φισϑένους τοῦ ᾿Αἀμφιχλέους τοῦ ΄4γιδος τὸ ἄγαλμα 
εὑρόντες αὐτίκα παρεφρόνησαν᾽ τοῦτο δέ, οἱ “ιμνᾶ- 

ται Σπαρτιατῶν καὶ Κυνοςουρεῖς χαὶ ἐκ Μεσόας τε 

καὶ Πιτάνης ϑύοντες τῇ ᾿Αρτέμιδι, ἐς διαφοράν, 

ἀπὸ δὲ αὐτῆς καὶ ἐς φόνους προήχϑησαν, ἀποϑα- 

νόντων δὲ ἐπὶ τῷ βωμῷ πολλῶν νόσος ἔφϑειρε τοὺς 
λοιπούς. καί σφισιν ἐπὲ τούτῳ γίνεται λόγιον αἵματι 

ἀνθρώπων τὸν βωμὸν αἱμάσσειν- ϑυομέγου δὲ ὅν-- 

τινα ὃ χλῆρος ἐπελάμβανε, “Πυχοῦργος μετέβαλεν ἐς 

τὰς ἐπὶ τοῖς ἐφήβοις μάστιγας, ἐμπίμπλαταί τε οὕ- 
τως ἀνθρώπων αἵματι ὃ βωμός. ἡ δὲ ἱέρεια τό ξόα- 

νον ἔχουσά σφισιν ἐφέστηχε. τὸ δέ ἐστιν ἄλλως μὲν 
κοῦφον ὑπὸ σμιχρότητος, ἢν δὲ οἱ μαστιγοῦντές ποτε 

ὑποφειδόμενοι παίωσι χατὰ ἐφήβου κάλλος ἢ ἀξίω- 
μα, τότε ἔδη τῇ γυναικὶ τὸ ξόανον γένεται βαρὺ 

χαὶ οὐχέτι εὔφορον ἣ δὲ ἐν αἰτίᾳ τοὺς μαστιγοῦντας 

ποιεῖται καὶ πιέζεσϑαι δι’ αὐτούς φησιν. οὕτω τῷ 

ἀγάλματι ἀπὸ τῶν ἐν τῇ Ταυρικῇ ϑυσιῶν ἐμμεμέ- 

γηχεν ἀνθρώπων αἵματι ἥδεσθαι. καλοῦσι δὲ οὐκ 
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᾿Ορϑίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ “υγοδέσμαν τὴν αὐτήν, ὅτι 
ἐν ϑάμνῳ λύγων εὑρέϑη, περιειληϑεῖσα δὲ ἡ λύγος 
ἐποίησε τὸ ἄγαλμα ὄρϑόν. ἘΠιαδοΙ οχ πᾶς Βομίηὶα 
Βα ρογβ [{ἰοϑὶ ἀἰδραίαίίοπο πο ἴῃ εἶθ νόυαηι οϑί, ἀθῆηι 
ἹΠ άπ ἐπι χαϊ 5 μ᾽ αοαίαπι 6556 νἱοίἰμνὶβ απιδηΐβ, σύδηι 
Γεγιἰαΐοπι μοβίθα ἀγάθοοβ δπιο ἰ5. πιονίθα5. οἷς Ἀθγο- 
8.556, 0 ἀπιργὰ ἰδ θη αααοάδμ νοίογῖβ εἰα5 τηαπηοροί. 
Θυἱπ ἔπϊξ οἰΐδι. ἔλπηὰ ἰρβογαμι ορἷποῦ ΒΓΔΌΓΟΙΪΟΥ ΠΙ, 
ἀρὰ 56, ποὴ ΑἸ] 46, πιλοίαίαπι 6586 Τρ σοπίαηι, 1ἃ 
σομηρογίαπι πάθοι ὁχ βομο βία Αὐἰϑέορμαηΐβ δὰ Ι,γ- 
βἰβίγαίαθ ν. 645. αχαΐ ἰοβίϊπποπίαμ εὐοῦί Ἐπ ρΡονοηΐθ: 

ἀγχίαλον Βραυρῶνα, χενήριον ᾿Ιφιγενείης" 
4αὸπὶ ψουθ δα ἔθος Νοηπὰ5 ΧΠΠῚ. 186. Ν΄- 
1115 δύ σαι, αυὰ ΗδΙ] ἐς. οαϊαπν Π)ΐαπαπι ἀοροί 
Ἐπνίρίἀο5. ν. 1419. βρηᾳ. Ουϊία οβί αὐίον ππθο ἄθα 
Ῥοεϊαθϑίοα ἃ Οταθοὶθ ὑγὸ Πίηπα. δὶ Θχεοογρίϊβ οχ 
ϑίορμαπο Βυζεπίίϊηο ἤάοβθ, Τμοπῖποὸ οἱ ποιβοῃ {εἰ 
1Πὰ ἰπ ἱπθαία: “ῆμνος, νῆσος πρὸς τῇ Θράχῃ, --- 
ἀπὸ τῆς μεγάλης λεγομένης ϑεοῦ, ἣν “Ἰἢμγόν φασιν. 
ταύτῃ δὲ χαὶ παρϑένους ἔϑυον. Αρυά Αὐ βίορβδποπι 
ἵπ Τ,οιηπ 8 μεγάλη ϑεός, ποῃ ρμοβίίο ποπιΐπο ΡΓΟΡεΐο, 
ρρε!] δία νἱἀοίαγ. Ῥμοίίιβ: μεγάλην ϑεόν. ᾿ἥριστο- 
φάνης ἐν .«Τημνίαις, ἴσως τὴν Βένδιν. Θρᾳκία γάρ. 
Ἠεϑυοβίις: μεγάλη ϑεός. “Τριστοφάνης ἔφη τὴν Βέν- 
διν. Θρᾳχία γὰρ ἡ ϑεός. ς᾽ ιἷθ νἱάομάυ 1,0- 
θοοκίαθ. ἰπ ΑΡἸ]Δορμῶμπιο Ρ. 1214. ἘΠάδμν ἀθδο σΟΡΠο- 
λθμ αΐξ ᾿Πριγένεια, 5ἴπηῖ! μοί(οβίαίς αὐ μεγάλη ϑεός. 
Δίᾳφας ποὺ φαοᾳπα ἱπάϊοίαπι 6656 νἱἀοίυγ οὔ οἰ ηἷβ Ρὸ- 
ἰαβρίοεαθ, δὶ νϑγὰηὶ οδί φυοα γοίονί Ἡογοάοίυς ΠΠ. 52. 
ποιΐπα ἀδογαπὶ ἀρια ΡΘΙαΒΡῸΒ [αἶθθ6 πΆ]]η, ἱπδίο {16 
ἰδ ἰοηϑ 5. ΡΓοΟσ οδβθαβ, Παθπι δἔϊμ μι ΘσΟς Ομ πα δ6- 
αἰαϊι, δἷο βουθθηβ: ἐπωνυμίην δὲ οὐδ᾽ οὔνομα ἐποι- 
εὔντο οὐδενὶ αὐτῶν. ΟΘλαἱΐ οπίμ ἰηίον ρα αἰδιϊποιὶ 
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οβϑϑηΐ, ηἶϑθὶ ΡΟΣ οορπομἷπα παΐαγαπιὶ οἱ μοίοϑίδίοπι 

αἰσηϊδοιπία, ΤοβιὶβΒ ἀς ἐφιγεγείας ΔρΡρΕΙδἰΐοπο εβί 

ἰάοπι {ΠῸ6 Ηοτγοάοίυ5 ΕΥ̓͂. 103. Ταῦροι μὲν νόμοισι 

τοιοισίδε χρέωνται: ϑύουσι μὲν τῇ παρϑένῳ τοὺς 

γαυηγοὺς καὶ τοὺς ἂν λάβωσι Ἑλλήνων ἐπαναχϑέντας 

τρόπῳ τοιῷδε" χαταρξάμεγνοι, ῥοπάλῳ παίουσι τὴν 

χεφαλήν" οἱ μὲν δὴ λέγουσι, ὡς τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ 

χρημγοῦ διωθέουσι χάτω- ἐπὶ γὰρ κρημνοῦ ἵδρυται 

τὸ ἱρόν" τὴν δὲ χεφαλὴν ἀνασταυφοῦσι" οἱ δὲ κατὰ 

μὲν τὴν χεραλὴν ὁμολογέουσι, τὸ μέντοι σῶμα οὐχ 

ὠϑέεσϑαι ἀπὸ τοῦ χρημγοῦ λέγουσι, ἀλλὰ γῇ χρύ- 

πτεσϑαι. τὴν δὲ δαίμονα ταύτην τῇ ϑύουσι λέγουσι 

αὐτοὶ Ταῦροι ᾿Ιφιγένειαν τὴν ᾿“γαμέμγογνος εἶναι. Ἰλ6- 

βροχίξ μᾶθὸ Ῥαυβδηῖϊαὰβ 1. 43, 1, Νιπιίγυπι Αρὰ- 

πιοηιποπὶθ Πα, ἀπο ποπιοπ ἰάθπι πα θοθαΐ, οοπαθὰ 

οδὲ οὐπὶ ἄθα ἰφιγεγείᾳφ. Ογράϊίαᾳ εϑί δυΐομι ἰδ πα 

6586. Εἰ εο εορποιπιῖηθ οὐἱα πα εϑὲ ἃ» Ηον- 

τὐϊοποπδίθαβ. 4 αιίΐθυ5 Ῥαυβδηίαβ Π1. 35, 1. χαὶ 

᾿Αρτέμιδος ἐπίκλησιν ᾿Ιφιγενείας ἐστὶν ἱερόν. Ἱλιου- 

Ἰοπίαπι οοπίυδίοπΐδ ἀοοσαπιοπίαμη. ργαθθομί 4πδς ἰάθμι 

ὙΠ. 26, 2. ἀ6 Αερίγα ἀγθὸ Αοἰιαίαρ τοίογί: ᾿άρτέ- 

μιδός τε ναὸς καὶ ἄγαλμα τέχνης τῆς ἐφ ἡμῶν" ἱερᾶ- 

ται δὲ παρϑένος, ἔστ᾽ ἂν ἐς ὥραν ἀφίκηται γάμου. 

ἕστηκε δὲ καὶ ἄγαλμα ἐκταῦϑα ἀρχαῖον, ᾿Ιφιγένεια ἥ 

᾿Αγαμέμνονος, ὡς οἱ «Αϊγειρᾶταί φασιν" εἰ δὲ ἀληϑῆ 

λέγουσιν οὗτοι, δῆλός ἐστιν ἐξ ἀρχῆς Ἰ᾿Ιφιγενείᾳ ποιη-- 

ϑεὶς ὁ ναός. Οἴτάᾶροα ογοἀυ!αΐθ μοῦρογαᾶπι γϑιοοἰπᾶ- 

(αν. Επ 5βἰαίαα 14 δγαὶ Τρμϊβοπίαο, εἰ ἰομρ!απι δπίῖ- 

΄ασυπι: βορὰ Ροβίογίογοβ Αβδιηθιποηΐβ ἢΠΪὰ6 6556 ΟΓΘ- 

ἀἰάογαπί, ἄδαμπι ἐΠ απ Πίάπαπι ἈρρΟ]]δμίο5. Ἐοάεπι 

πιοάο οοπΐαδα εδὲ Αρδπθμπομίβ ΗΠ οαπὶ Ἡραίᾳ. 

Ῥαυεαπίαβ ἀ6 ΜΗοραγοπβίθυβ 1. 43, 1. λέγουσι δὲ εἶναι 
ε »"Ὕ -»Ὕ “ Ν ’ 

καὶ Ἰφιγενείας ἡρῷον. ἀποθανεῖν γὰρ καὶ ταύτην ἐν 
35 χα 



ΧΧΧΤΥ͂ 

Μεγάροις. ἐγὼ δὲ ἤχουσα μὲν χαὶ ἄλλον ἐς ᾿ἸΙφιγέ- 
γειαν λόγον ὑπὸ ᾿Αρκάδων λεγόμενον, οἶδα δὲ Ἡσίο- 

δὸν ποιήσαντα ἐν χαταλόγῳ γυναικῶν ᾿Ιφιγένειαν οὐχ 

ἀποθανεῖν, γνώμῃ δὲ ᾿ Αρτέμιδος “ἔχάτην εἶναι. 111ἃ 

ἱσίίαν δηἰααα ῬοΙαϑρογαπι θα, ααδηι ΠΟ ἀ0 ΠΡ ΆΠΙ 

ἄδαπι, πιοάο Τρ! ἰποπίαιη. ἈΡΡΟΙ ἀθαπί. αυὰπὶ Ργορίοι 

Ροίοπίΐδηι, αἱ νἱἀοίυν, νοὶ βίδηβ ΒΌΡΟΓ ίδυγο γο] (Δ ΓΟ 

ἱποῖ θη Πησοτγοίασ, ἀὸ φαυΐθυθ ἱπηαρίπἰθυ5 αἰχὶί ρδη- 

Βειιΐυ5 δὰ (ὑδ  Πἰπιδοιὶ ἢ. ἢ) ίαη. 113. 187.. ἀϊοία οβί 

οἰΐαπι ταυροπόλος, βαοτασαθ εἷὰβ ταυροπόλια. Ηαυΐαϑβ 

ἈΡΡΟΙΙδἰἰοπΐθ ἱπορίαπι οὔ ίπομι ὀχοορίίαν Ἐπὶ ρ 465 

ν. 1425. αἰΐα βομο!αβίαθ μαγίο δι βυπὶ ὦ ΟΡ οο 5 

Αἰἴδοοπι ν. 172. ἀπάθ Βδιβίθθο νἱἀοίυν δυϊάαθ 'π Ταυ- 

ριώνη, 4υοά αἰϊυα οἰυπάθηι ἀδθδθ σορποπιθη εβί. Θασππηι- 

ᾳὰς Ταυνὶ αυοαᾷαο, το]ϊᾳφαΐαο Οἰμππιευϊογαπι ἃ ον 5 

Ρυ βογαπι, σπογβόοποβῦμπι “ διιγίοι πα ἰ(α πίθος, ἀς ααΐ- 

θ05 δεῦρο Ηριοάοίυ5 ΤΥὕΨ. 1. 11. 12. 90. δἀνοπδβ 

οἵ παυΐγαο5. ϑῦδο ουϊάδηη)Β ἄδᾶδς βασεγ ἤοαγο ρογμἶθ6- 

γοπίαγ, σψογὶ δἰ π}}}6 οί, ἤος ἰρϑαιη ροοηςΐβ 186 ΠΟΙΘῚ 

ΟΟΟΆΒΙΟΠΘ πὶ ὈΓΔΘΡΐββο σοη πο πα 5. ἄθαθ ἰδυγΟΡΟΪδ 6 

οἱ Τυτνίοὶ {ΠῚππ5 παπιΐηΐς βδοῦίθ, ργδοβοῦι πη ααθπι 5ἷς 
16 Ποπιΐποθ ἐπη πη ἸΆ Πα  ἱπηπηδηϊία5 ἰπ ὈΔΥθΌΓΟ5. ροββοὶ 

οοπϊοὶ. Ηΐπο εἰΐαμι Τρμΐἱσοηίαπι, βἰνο Αρϑμπθιπομὶθ 

οἱ ΟἸγίδομπηποβίγαο, βἶνο, αἱ. ἐὃχ Νίοαπαγὶ ἑτεροιουμέ- 

γὼν ᾿ἴθγο ᾳυδγίο Απίοπίπυβ 1,186 γ]}ι5 ἔὰν. ΧΧΥΠΙ. 

γοΐοσί, ῬΠποθοὶ οἱ Ἠδίοπαο ἢ ΐαπι, ααᾶπὶ οββοὶ Θ0π- 
ἴαθϑα οὐπὶ ἄθα Γρηϊἱσοπΐα, οχ Αὐϊάθ ἱπ Τδυγίομῃι 
ἀϊχογυπί 6556 γα πϑαίδιῃη. 6 δᾶ βἷο ϑεγὶδὶι Απίοηί- 
πυ8: ᾿ἀρτεμις δὲ ἀντὶ τῆς ᾿Ιφιγενείας παρὰ τὸν βω- 
μὸν ἔφηνε μόσχον, αὐτὴν δὲ προσωτάτω τῆς Ἑλλά- 
δος ἀπήνεγκεν εἰς τὸν Εἴξεινον λεγόμενον πόντον 

παρὰ Θόαντα τὸν Βορυσϑέγους παῖδα" χαὶ τὸ μὲν 
ἔϑνος ἐκεῖνο τῶν νομάδων ἐχάλεσε Ταύρους, ἐπεὶ 

ΧΧΧΥ 

ἀντὶ τῆς ᾿Ιφιγενείας παρὰ τον βωμὸν ἔφηνε ταῦρον, 

αὑτὴν δὲ ταυροπόλον. κατὰ δὲ χρόνον ἱχγούμενον 

ἀπῴχισε τὴν ᾿Ιφιγένειαν εἰς τὴν “Πευχὴν λεγομένην 

παρὰ τὸν ᾿Αἀχιλλέα, χαὶ ἀλλάξασα ἐποίησεν αὐτὴν 
5 ἃ 2 ’ ὃ ’ Ν᾽ ᾿ 2 ’ 3 Ν. 

αγηθῶν “αι ἀϑανατον αιἰμονᾶα, “καὶ ὠνομασὲν ἄντε 

τῆς ᾿Ιφιγενείας ᾿Ορειλοχίαν. ἐγένετο δὲ "ΑἸχιλλεῖ σύνοι-- 

χοςς Α Τ οβοο εἰ Ἠρ]οπα ροηϊΐδηι 6556 Γρ]ἰσοπἶαπι 

εἰΐαπὶ 8111 βογίρίογοβ. ἱγδάϊ ἀγα οοιμποπιογαίὶ ἃ δέ εἰ- 

ποκίο δὰ Ευρδμογίοποιι ἢ. 133. 5εᾳ. ΕἸΡΠοσϊομΐβ νογ- 

βι5 ἀρὰ Εἰγη.. Ρ. 480, 18. 5ἷο βογίβοπάϊ: 
οὕνεχα δὴ μιν 

ἶφι βιησαμένῳ ᾿Ελένη ὑπεγείνατο Θησεῖ. 

Τγοορμγοπὶ Ἶφις ἀϊοία εβί ν. 824, δίμη!β, αὐ ἴπ 

Τρμϊροπΐα, οἰΐαπι ἰπ Τοδηίς ἀϊνογβοόγαηι σοπἤιδίο νἱ- 

ἀείυν οθ586 ποία. ἀυυμι Ηγρδίρυ!ας μείγομι ΤΠ οδη- 

ἴοι. φαοπίαηι ἈΠ} αυοααθ {||0 πομιΐπο πιϑιηογα θειπί αν, 

ἴῃ πᾶνοπι ἃ Πα ἰμροβίίαπι αυΐϊάμπι, 4005 ἩγΥρίπαβ 

θυ ΧΥ͂. βοφυυία5 εδί, ἱπ Τδμπγίοδιη. 419) αὃἵ 

Αροϊ]οπίυς Βμοάϊΐις 1. 623. 5Βε6ᾳ. ἐπ ἱπβαϊαπι Θοποδπι, 

4086 ροδβίοα δίοίπιιβ. εδί ἀϊοία, ἀθ αίαπι 6586 φοπιπιῖ- 

πἰβοοσοηίυσ. ΠΙῸ οοείθ ἄθθπὶ ἤλπια ἔεγεθαί Τδῦγο- 

τὰμι σὸχ Τμοὺβ ποπ, τἰ Εὐυγὶρίά65 ρΡυίΐαθαί ν. 91. 

ὠχὺν πόδα τιϑεὶς ἴσον πτεροῖς 
εἰς τοὔνοι ἦλϑε τῆς ποδωχείας χάριν, 

αυοά οὐπιάθηι εὐπὶ ἢ μ6πιηἷο 6556 γαίι5 Αγίβίορ απο 8 

ἰῃ Τιοιγηὐΐα τἰάθπθ ἱπ οοπίγαγίπι νογίϊί, 

ἐνταῦϑ᾽ ἐτυράννευσέν ποϑ᾽ Ὑψιπύλης πατὴρ 
Θόας, βράδιστος τῶν ἐν ἀνθρώποις δραμεῖν, 

ϑϑὰ ρμοίία5 Ὁ δοοο οσαμΐἷβ δά νοπαγαπι τηδοία(οπῖθιι8 

ποθ ἡΠυὰ νἱἀοίαν δοσορίθθο. ΝΙΝ ἰδίαγαπι ΓΟΡΓῸΠι 

ομππίαπι Ἠοπιεγο ποίυπι {πἰϊΐ, ἃραά 4αθπ) ἱπ ΠΟΏΟ 

1Π8ἀ 8 ν. 144. Αφρδιηθιῖπο ἀϊοϊί: 

τρεῖς δέ μοί εἰσι ϑύγατρες ἐνὲ μεγάρῳ ἐϊπήκτῳ, 
Χρυσόϑεμις καὶ “αοδίχη καὶ ᾿Ιφιάνασσα" 



ΧΧΧΥῚΙ 

τάων ἥν κ᾽ ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσϑω 

πρὸς οἶχον 1Π]}ηλῆος. 

Γαδὰβ οὶ οηΐμι ἴο. Ὑἱποοπίϊα5. ΥΥ οβίυ ας ἴὰ ἀϊδβογία- 

ἰἰοπθ ἀθ Δ βοιν! ΟΠοοριιονῖὶβ ἀράς ΕἸθοίνα ἀσαμι 

ΟΡ ΟοΙ 5. τὰν αν ρ  ἀϊθ Ρ. 1. 564. απ "ΘΠ. [0861] 

Τρ ἰρομπίαθ δα! ἀρὰ Ποπλθρι ἰην ϑηΐγὶ ραίαν, 

Ναμι Γρμἰαπαβθα {πὰ ποὸὰ ἀἰνοῦβα οϑί Δ Γρμΐοηΐὰ, 

4αδια οἰΐαπι Τπονοίία5. 1. 80. Τρ ϊαπαββῶηι ἈΡΡΘΙΠ αν, 

Ἐ βεϊποία δὲ Γρἰσοπίαᾳ Ὁ Τρμἰαπαβϑα ἴῃ σαν ἐπ θῈ5 

Ογρυὶϊθ, οχ αυΐθυβ 11ὰ ἀς Αὐυ]ϊάομεὶ βου ποῖο πᾶ 

νἱαθοίαν αἰϊπιαπαββο: βοηαυίαβαιθ οὶ Ουρείογαπι βουὶς 

νίογεμι ϑόρβοοῖίοβ ἱπ ΕἸοοίγα 157. 
. 

οἵα Χρυσόϑεμις ζώει χαὶ ᾿Ιφιάγασσα. 

{{0ῸῚ βομοϊαβίοο: ἢ Ὁμήρῳ ἀχολουϑεῖ εἰρηχότι τὰς τρεῖς 

ϑυγατέρας τοῦ ᾿“γαμέμγονος, ἢ, ὡς ὃ τὰ Κύπρια, 

τέσσαρας, ᾿Ιφιγένειαν καὶ ᾿Ιφιάνασσαν. Νοπ τϑοίο ἴπ 

Ηἷβ ΕἸπιϑοίαβ τέσσαρας, 4μποά ἱπ οοἀΐοο βογρίαπι δ, 

ππαίανίξ ἰπ διαφόρους. ϑοιο!βίο5 ἘπνΙρ  ἀἰ5. κα Οτεβί, 

23, οὗτος ὃ ποιητὴς γ' λέγει ϑυγατέρας γεννηθῆναν 

τῷ ᾿4γαμέμνονι" ὃ δὲ “Σοφοχλῆς ἐν τῷ β΄ δράματι 

τέσσαρας μετὰ τῆς ᾿Ιφιανάσσης. ΑἸϊυὰ ἰδὲ βομο  ἀβίοβ 

οομπδπίαμαι αἴδοτί, ἘΠΟοίγαμα. ρεΐϊαβ νοοϑίαπη 6586 Πρ ἷ- 

ἀπορῶ. αίοί πᾶθο ἱπνοπία 6586 πὸ Ποιηθνγαβ Πρ ΐ- 

ποπίαπι ἀὰΐ ἰσπογβθο ἃὰΐ [150 ποπιΐπο ἈΡΡΟΙΙ 556 νἱ46- 

γοίαν. ΟΡ οο 5. ἱπίογργοβ ουγαν ἴῃ 60. φιοΐί Ηομιοτῖ 

ὀχοιιρίο Τριϊαπαββᾶιῃ πομἱπαγὶ μοί ἶθβο οὐοά αι. Νῶὰ 

ᾳυδα νίνογο Πρ ἰαμἀββδπ ἀϊοὶί, ἘΠοοίγα, ππαοίαΐαπη 6556 

βοίοθαι Τρμϊροπίαμι. Μομοΐ νος ἴδηι Ππάοϊριυ5 Ηφη- 

εἰομβοα ἰπ δοπιπιοπίαίίοπο ἀδ οαγηνηΐθιι5 ΟΥρε 5 Ρ. 0}. 

ΑΙΪο πιοάο αὖ Ηομπιοῦο αἰβοθβδὶς Εαγὶρίἀθβ, φαΐ ὰο ἴῃ 

ξαθυϊα βοίαι Τρ ἰοπίαο ΕἸ οί Γαι ΒΟΓΌΓΘΙ 6556 [ροϊί. 

Ανρυμοηίαπ) Ευτίρίάοας ἱγταροοράϊαθ. ὁμαγγαν Ηνροίπαβ 

ἐαὉ. ΟΧΧ. ἰάδιααο ἀδ οδυθϑα, ΟὉ αθδῖη ἰναία ΑρἈπιο- 

ταποηὶ ἔποεὶς Π᾽ᾶπα, βογρϑὶς 8}. ΧΟΎΠΙ. υδὲ νἰἀοπαὶ 

ἱπίουργοίθβ. 
ΠΟ ΝΟ ον σέο 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΛΔΟΥ͂ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ. 

Ἐσπ͵1ΡΙ915 7». Ταην. 



ὙΠΟΘΈΣΕΙΣ. 

᾿ 

() οέστης χατὰ χρησμὸν 1) εἰς Ταύρους τῆς Σχυϑίας 
μετὰ Πυλάδου παραγενόμενος 3) τὸ παρ᾽ αὑτοῖς τι- 

͵ "8 ΄, -} ς 2 ᾿ - μώμενον τῆς “ἡρτέμιδος ξόαγον ὑφελέσθαι προῃρεῖτο. 
προελϑὼν δ᾽ ἀπὸ τῆς νεὼς καὶ φανείς, ὑπὸ τῶν 
ἐγχωρίων 5) ἅμα τῷ φίλῳ συλληφϑεὶς ἀνήχϑη κατὰ 
τὸν παρ᾽ αὑτοῖς ἐθισμόν, ὕπως τοῦ τῆς ᾿αἀρτέμι- 
δὸς ἱεροῦ σφάγιον γένωνται. τοὺς γὰρ καταπλεύσαν- 
τας ξένους ἀπέσφαττον. 

Ἢ μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Ταύ- 
θοις τῆς “ΣΣχυϑίας" ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ Ἕλλη- 

᾽ὔ πῦνς 7 - 2Ὶ ’ 4 γίδων γυναικῶν, ϑεραπαινίδων τῆς ᾿ἸΙφιγενείας. 4) 
προλογίζει δὲ ᾿Ιφιγέγεια. 

1) ϑεφυμέιβ βαπὶ ἷπ ἀγριπηδηίο οοάΐοοπι Ῥαγίβ. Α. δρυὰ Βοΐ»- 
βοπδάμπ. γυϊραί μοδὲ χρησμὸν ἱπδοτιπέ ἐλϑών. 

5) Υυϊραι παρακινηϑ είς. 
3) Υυϊραίὶ ἐντοπίων. 

Θυδθ βοαυμππίιγ, ὡἀάϊίαᾳ οχ Ῥαγ. Α. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟῸΟΣ ΠΡΟΣΘΟΠΑ. ΕὙΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ΙΦΙΙΈΝΕΙΔ ΗΝ ΤἘΔΥΡΟΙ͂Σ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΔΑ. 
ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ΠΥ ΜΑΔΗΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΕΑΜΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 
ΒΟΎΚΟΟ.ΟΣ. 

ΘΟΑΣ. 

ΑΓΓΙΤΈΜΟΣ. ϑοαῖσιν ἵπποις Οἰνομάου γαμεῖ, κόρην, 

ΑΘΗΝΑ. ἐξ ἧς ̓ ἀτρεὺς ἔβλαστεν" ᾿Ατρέως δὲ παῖς 

"Μενέλαος ᾿4γαμέμνων τε" τοῦ δ᾽ ἔφυν ἐγώ, 

ΦΙΓΕΝΕ,ΙΑ. 

Πέλοψ ὁ αντάλειος εἰς Πῖσαν μολὼν 

τῆς Τυνδαρείας ϑυγατρὸς ᾿ἰφιγένεια παῖς, 

ἣν ἀμφὶ δίναις, ἃς ϑάμ' Εὔριπος πυκχναῖς 

αὔραις ἑλίσσων κυανέαν ἅλα στρέφει, 

ἔσφαξεν Ἑλένης οὕνεχ᾽, ὡς δοχεῖ, πατὴρ 

᾿Αρτέμιδι κλειναῖς ἐν πτυχαῖσιν ΑΑὐλέδος. 

ἐνταῦϑα γὰρ δὴ χιλίων ναῶν στόλον 

“Ελληνικὸν συνήγαγ᾽ ᾿4γαμέμνων ἄναξ, 

τὸν χαλλίνιχον στέφανον ᾽Ιλίου ϑέλων 

λαβεῖν ᾿Αχαιούς, τούς ϑ' ὑβρισϑέντας γάμους 

Υ. 1. Πῖσαν τοοῖς Ὠἰπάογῆϊ!: πᾶπι, δὶ δουῦγρογοίυν ῥγῖπια, εἱ 
δρυὰ Ῥιίπάασγιπι, ἀϊχίββοί Πίσην. Αἰἰ!έ ἱπίέϊαπι ἔαθαϊαθ Αγίδβίο- 
Ραποβ ἤδη. 1232. 

Υ. 4. ῬΡείμιιια τοῦ δ᾽ ἔφυν ρὑτὸ τοῦδ᾽ ἔφυν ϑεμδοίεγιιβ. 
Υ, ὁ. ἘΕἸμβἰοἰυβ ποῦ βἰπθ νογὶ βρθοῖὶθ, βϑά ργαθίθνγ πϑοϑϑβὶ- 

ἰαΐθπι δὲ ἰπ οϑηβαγὰ θἀϊεοπὶβ ϑοίἀϊογίαπαθ οἱ Πάοθπίϊυβ δὲ Βαοοῖι. 
181. παιδὸς γτο ϑυγατρὸς 5Βοτὶρίυπι ἔμϊδδα σϑηβεϊέ. ' 

Υ. 8. Ῥαγ. Α. ΑἸά. δὲ υὐ νἱἀοέυν τεϊϊψυὶ οοὐά. ἔσφαξ᾽. 
Υ. 11. ΑἰΙά. “Ἑλληνικῶν. Οοἀά. Ῥαγ. Α. Β. ΕἸον. 1. Ἕλ- 

ληνικὸν. 



Ἑλένης μετελϑεῖν, Μενέλεῳ χάριν φέρων. 

τ δεινῆς ἀπνοίας πνευμάτων δὲ τυγχάνων, 

Υ. 14. ΑἸά. “Ελένης, Οοἀά. ἐγε5 Ῥαγῖβ. Υἱοί. “Ἐλένη. ΕἸον. 1. 

4. “Ἑλένῃ. ΜατκΙαπάιϊ5 ᾿ Ελένην, ουΐιβ πιδηΐοπι πὸ νἱἀοίαγ ροΓΒρο- 

χίββα Μαι αθ, χασπὶ οἱ ορροβαϊί, 4ιοά ἐπ Θχθπιρ} 5 4π86 δἰίϊί, 

Οτεβί. 4138. ὡς ταχὺ μετῆλϑόν σ᾽ αἷμα μητέρος ϑεαί, εἰ Ογεϊ. 

280. οὗ μετήλϑεϑ᾽ ἁρπαγὰς ᾿ Ἐλένης ᾽Ιλίου πόλιν, ἀοουδεξινὶ ροΓ- 

βοηδ ἀεδίρποπέ δυπι, ἃ 480 σΟπιπιίββιπι ἔιογὶε ἔδοῖπιβ ραηϊθιμάμπι. 

1Δ ἴρβιιπι δπΐπι νοϊεϊέ ΜαγκΙαπάιβ5, Ἠδίθπαπι ἀϊοὶ μαπῖρὶ, υοά νἱο- 

Ἰαββοὲ βαποιἰαΐοπι οοηπαθὶ!. ᾿Ελένῃ νογο, ᾳιοά ργοθαπάυμπι Μαί- 

{πἶαα οοπβυϊέ, ΡΙαἰοηΐβ νόθα ἰῃ Αροὶ. ϑοογ. Ρ. 28. Οὐ. Θοπιράγδη8β, 

εἰ τιμωρήσεις Πατρόχλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν φόνον, ἰιὰς ταίϊοπθ πὸῃ 

ρΡοΐοβέ δάπιϊ, αυΐα ποῦ δάυϊέογαθ, 4πδθ γ 6 Π5. ομπὶ Ραγιάθ δὺυ- 

ἔωυροταῖ, σγαία {πέαγα ογαξ ἀπὰθ ἀθ Ὑ γοϊδηὶβ πιαχὶπιθαι6 ἰρ50 δὲ- 

υαἰΐογο βιππογοίαν νἱπάϊεία. δὲ οδβοὶ ᾿ Ελένῃ Ἰοροπάυιη, γοΐογγὶ ἀ6- 

μογοὲ εὶς ἀαἰϊνιιβ οὐ ὑβρισϑέντας, αἱ βἰρπἰβοιυγοῖ ὑφ᾽ ᾿Ελένης. ϑεὰ 
οπιηΐπο ἀρέϊον δὲ Αἰάϊπαθ βογὶρίαγα, αυΐα δἀάϊίαπι εδβί ἹΜΠενέλεῳ 

χάριν φέρων. Ναιι Ῥαγίάθαι μυμπίγὶ, οίοπαπι δαΐοπι ΓΘΟΊΡΟΓΑΓΘ 

γοϊοθαὶ Μοποίαιβ. “Ἑλένῃ 5ὶ ἰορίέξαγ, δι υἰξα 5 νἱεο Ἰαθογαΐ 
ογδίϊο. ν 

Υ. 15. ἀντὶ, δεινῆς τ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τ᾽ οὗ τυγχά- 

γων, 4αοά ἐποτὶ οοπαίο Ε΄. Ηδπάϊο ἱπ δἀποίδίϊοπυπι δ μιᾶπο ἔγᾶ- 

ποράϊαπι μαγίϊουϊα ργὶπια ὙΘΓΘΟΓ ΠΘ ΠΟῸᾺ πὰρ 5 αυδπι ϑομδοῖογο δά 

ῬΙυΐαγοιι νοὶ. Υ͂. Ρ. 289. δεινῆς τ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων οὐ 

τυγχάνων εοοττὶροπέϊ, ααοά δἰ δὲ χυοασθ ἴῃ πιθηΐθπι γνΘηἶβ56 αἷέ Ηδη- 

ἀΐϊιι5, ΐ αϑβοηξαηΐαν, αὶ δοουγαία ἰπΐι5 ἰοοὶ γαξομοπι οομῃδι ογὰ- 

γογίπέ, νἱπιῆιο δὲ ὑδαπὶ ρογβροχοῦίπε τὲ μαγίϊοιϊαθ. δι θγιβ: 

δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας, πνευμάτων δ᾽ οὐ τυγχάνων. Θιυοά {Π|6 5ἰς 

γοϊαϊε ἰπίο!Πρὶ υὐ τυγχάνων οἰΐααι ὡἀ δεινῆς ἀπλοίας ρογεϊπογοί. 

Ια σόγὸ ἀγρυίϊιβ ὁρροπίξιν ρος ραγεϊουΐαπι ἀἀνγβαξίναμι πνευμά--: 
᾽ 2 ’ . Φ “« 3 } ,ὔ 

των δ᾽ οὗ τυγχάνων. Μαιειίας «υοά ργοβανῖέ, δεινῆς δ΄ ἀπλοίας 

πνευμάτων τ᾽ οὐ τηγχάνων, ἴρ5δθ φιοψις τυγχάνων τά υἱτιπιαμθ 
ΠΟΘ ἢ ΓΟίογθηβ, ποη μοίΐαϊξ ἰΐα ἀϊοὶ, 564 προορβδϑαγίυ οὐΐαι πὶ αἰΐογο 

πϑιιῦγο δὲ Βαθογα ἀοθυϊς : ἴῃ ὅπ 5ὶ τὲ βογναίυῃν δεινῆς ἀπλοίας 
-“: γ , ΡΥ ῃ . . ΜΆ . 

Ρτοὸ δεινῆς ἀπλοίας οὔσης ἀϊοίαμι δοοὶρὶ πϑοθϑβθ οϑί, δορὰ ἰβία 

οαιπΐα ἄπγα βδυπὲ δά οοπδίγποίίομθαι, ποθ οἰοραπίογ δ πυπιθγοβ 

ἀϊεία. οτίρδιε παντὶ ρίἀοβ δεινῆς ἀπνοίας πνευμάτων δὲ τυγχά- 
γων. ϑϑορβοοίοβ ΕἸοοίγ, 568. 

2 - ᾿ δ δι , 
ἐροῦ δὲ τὴν κυναγὸν “ρτεμιν, τίνος 

- Ἁ Ν ’ ΨΥ Ἂ 3 
ποινῆς τὰ πολλὰ πνεύματ᾽ ἔσχ᾽ ἐν “Αὐλίδι. 

Ας ποβοῖο ὃ ἰά ἰρβίμ υοά γϑροϑβαὶ Ἰεροῦῖέ Ειβιμεῖι5, αυΐ ν. ὅ9. 

οΧέγοπια δὶς βογίρβιι: μάντιν δὲ κακῶν τὸν Κάλχαντα οὐκ ἀμαρ- 
τύρως λέγει, ὡς οἵ παλαιοὶ ἐπισημαίνονται, ἀλλὰ διότι καὶ τὸ 
Ῥ - Ἁ ’ ᾿ς Ἵ - ) ’ 

ἔσεσϑαι δεκαετῆ τὸν πόλεμον αὐτὸς ἐν τῇ «Αὐλίδι ἐμαντεύσατο, 
καὶ τὴν τῆς ἀδομένης δὲ ἀπνοίας τῶν ἀνέμων αἰτίαν αὐτὸς ἐξεῦ- 

εἰς ἔμπυφῤ ἦλϑε, καὶ λέγει Κάλχας τάδε" 

ὦ τῆςδ᾽ ἀνάσσων Ἑ):λάδος στρατηγίας 

᾿Δγάμεμνον, οὗ μὴ ναῦς ἀφορμίσῃ χϑονός, 

πρὶν ἂν κόρην σὴν Ἰφιγένειαν ΄Ἄρτεμις 

λάβῃ σφαγεῖσαν" ὅ τι γὰρ ἐνιαυτὸς τέχοι 

χάλλιστον, εὔξω φωςφόρῳ ϑύσειν ϑεᾷ. 

παῖδ᾽ οὖν ἐν οἴκοις σὴ Κλυταιμνήστρα δάμαρ 

τίχτει, τὸ καλλιστεῖον εἷς ἔμ᾽ ἀναφέρων, 

ἣν χρή σε ϑῦσαι. καί μ' ᾽Οδυσσέως τέχναις 

μητρὸς παρείλοντ᾽ ἐπὶ γάμοις ᾿Αχιλλέως. 

ἐλθοῦσα δ᾽ «Αὐλίδ᾽ ἧ. τάλαιν᾽ ὑπὲρ πυρᾶς 

μεταρσία ληφϑεῖσ᾽ ἐχαινόμην ξίφει" 

ἀλλ᾽ ἐξέκλεψεν ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου 

Ἄρτεμις ᾿4΄Ιχαιοῖς, διὰ δὲ λαμπρὸν αἰϑέρα 

πέμψασά μ᾽ εἰς τήνδ᾽ ᾧκισεν Ταύρων χϑόνα, 

οὗ γῆς ἀνάσσει βαρβάροισι βάρβαρος 

Θόας, ὃς ὠκὺν πόδα τιϑεὶς ἴσον πτεροῖς 

εἰς τοὔνομ᾽ ἦλϑε τόδε ποδωχείας᾽ χάριν. 

γναοῖσι δ᾽ ἐν τοῖςδ᾽ ἱερίαν τίϑησί με, 

ὅϑεν νόμοισι τοῖσιν ἥδεται ϑεὰ 

ρεν, ὅτε ἦσαν οἱ “Ἕλληνες ἐκεῖ, καὶ τὴν ἐκεῖϑεν δὲ εὔπλοιαν 

αὐτὸς ἐξιάσατο τῇ σφαγῇ τῆς Ἰφιγενείας τῆς ϑυγατρὸς τοῦ 4γα- 

μέμνονος. ; ε 

γ. 18. Ῥαγ. Α. οὐ μὴν ναῦς ἀφορμίσ. ς᾽ 

γ. 20. Ῥαγ. Α. Αἰά. εὐ τοϊϊψυϊ υἱ νἱἀοίων Η: τὶ λάβοι. Ἐπιθι- 

ἀαταπὲ δοβαοίογιβ οἱ ΕἸπιβι οεἰυβ δά Μαγκιαπάϊ ϑυρρὶ. 916. : 

Υ. 31. Νοη οοπἰυσπροπάα ρμυῖ0 οὗ γῆς; βοὰ γῆς ἄνάσσει 

βαρβάροισι, ηυοά εδὲ γῆς ἄναξ ἐστὶ βαρβάροις. 

Υ. 34. Ῥαν. Α. ἱέρειαν. ᾿ ἐν, 

ν 55. [[ἀνεῖ: ὅϑεν νόμοισι τοῖσιν ἥδεται ϑεὰ Ἄρτεμις 

ἑορτῆς. Οδπίοιιϑ: ὅϑ᾽ ἐννόμοισι Τοισίδ᾽, φιοά ϑοἰάϊογιβ ΡΓο- 

ρίογεα τεϊθοϊέ, ψιοὰ ἰα]} πιυάο ποι ἀϊςογοίιγ τοισίδε. Νοη οββοέ 

μος πιϊναίαβ Μαί ἶαθ, βὶ οορίίαββοί. ποη ἀθ οἰ] Ιβίομθ ψοςῦ 5 ἰοαυυ- 

ἐὰπι 6586 ϑοίάϊεγιπι, 5οὰ τοισίδε πορϑ886 810 ἀϊοῖ, υἱ γϑίδγγείαν 

αἀ Βοφιπίυγαπι βοηίαπίϊαπι, 4086, υἱ μἷο, ΡῈΓ γάρ δαἀϊοογοίαγ, 

Ψετυμι π6 ϑοἰἀ]ογὶ ᾳιϊάοπι οοπἰθοίαγα ΡΓΟΡΔΓΡΙ Ροίεδί, 4ιϊ Βογιρϑιΐ, 

ὅ9᾽ ἐν νόμοισι, τοῖσιν ἥδεταε ϑεὰ “Ἄρτεμις, ἑορτή, ἰπέο Προ 5 
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'ἄρτεμις ἑορτῆς, τοὔνομ᾽ ἧς καλὸν μόνον" 

τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ, τὴν ϑεὸν φοβουμένη. 
ϑύω γὰρ ὄντος τοῦ νόμου χαὶ πρὶν πόλει, 
ὃς ἂν κατέλϑῃ τήνδε γὴν Ἕλλην ἀνήρ. 

4οχατάρχομαι μέν, σφάγια δ᾽ ἄλλοισιν μέλει 

ἀῤῥητ᾽ ἔσωϑεν τῶνδ᾽ ἀναχτόρων ϑεᾶς. 

ἐστί. οοίο οαΐπι πιοπυΐϊέ ΕἸμΙβ᾽οἷυβ ὅϑε ποι 6556 ᾿ἰδιιθόγιπι: 5οά 
ἶρ56. αυρά 5ογὶθὶ νοϊυϊέ, ὅϑεν νόμοισι τοισίδ᾽ ἥδεται ϑεὰ ζέρτε- 
μις ἑορτῆς, ποη πιᾶρῖβ δάπιϊεεϊ ρμοίοβί: ἀυΐάαθ ργοθάπάνμι οοπβυΐέ 
Μαίιε θα, πο νἱάθο χυοπιθάο οχ 115 4 βοιμπέυῦ γογβὶθι5 60}- 
Ἰίσογ ροίΐπογιε ὅϑεν 60 τοίεγοπάμπι 6556, αυθά, αἀυμππὶ δηέθα ἰδπὶ 
π08 ἤπογὶζ ᾿οπιΐπ6 5 ἱπημο αγὶ, μοβέ Πρ οηΐδο δάνοπέιπι ᾿πβεϊξίυ πὶ 
δἰζ, υὐ αταθοὶ μηπιοϊαγοηίαγ, (ὐπίγαγί μι οηΐπι σοπέϊποηξ 1} γοΓ- 
8:18, 6Χ «ἰθὺ οἰΐαπι ἃπίθ 4πᾶπὶ βδσογάοβ ἐθδὸ ἔβοία ογαΐ [ριηρὁ- 
πἷα, Ομγδθοοβ δάνοπαβ πιδοίαίοβ 6586 ραΐίεί, Ὑθγίββίπια οβέ [ἰθγο- 
ταμι δογὶρίαγα., πρὸ αυϊάσαδπι μαθοί αἰ ου] δ }5, δὶ αι ἀροβίορο- 
βἷὶπ αἰέοπάαί. Ὅϑεν ἀρογίυπι οβδέ δὰὐ ἰὰά γοΐογγὶ, φιοά βαεογάοβ 
ἰαοία οβέ ρἰσοθηΐα. Ἰίασιο ἀϊοίμγα ογαΐ, ᾿ἷπὸ 856. τἱΐὰ 400 ἀθᾶ 
ϑαπάογοί βδογὶ, οαΐ8. ὨΪ 1} πἰδὶ ποιῆθα μυϊογιπι οδϑοί, ογι 6} 15βῖπι0 
οὐ (οοαϊδββίπιο ἱπιπιοΐαγο ᾿ππιᾶπᾶβ υἱοί πηαβ: βϑά πὶ Γἰξπ πὶ 115. 4Ε  θῈ}5 
ἀϊγηιβ ογὰΐ γογθὶβ ἀθβογίθογα, γογιία, βυβρθμπϊε ογαίίοπθπ,, οὐ ἔδοθγθ 
56 πιρίι ἀθδθ αἷΐ: ἕυπὶ 4ποὦ οχοῦβὰ ογαΐ ἰθπίογθιιβ νοῦ ὶβ, ἀνογθηβ 
ἃ 56 διβρίοίοποιι οὐ θα {15, μογβοαυϊίαγ. θημθ πιοηλὶϊξ Ηδηάϊι8, 
γὰρ γμοτγίοχοπάαδθ ογαίϊοπὶ 4π86 ἱπέογγιρία Θγὰΐ ἰηβογνυῖγθ: ἀϊοίαγαπι 
οηἷπὶ ἔαΐδβο: ὃϑεν νόμοισι τοῖσιν ἥδεται ϑεὰ ᾿ἄρτεμις ἑορτῆς, 
τοὔνομ᾽ ἧς καλὸν μόνον, τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ τὴν ϑεὸν φοβουμένη, 
ϑύω ὃς ἂν χκατέλϑῃ τὴνδε γῆν “Ελλην ἀνήρ. Ἐξ ρῥτοίδοίο 5Βιξϊ5 
διδδᾶθ βαροθαί οἱ δος ἰοᾳιθγοίασ. [ἃ δηΐπ ἐδ ἰβέο γἱίὰ γοίίυ 
Ηεοτγοάοίι5 ᾿Υ. 1038. τούτων Ταῦροι μὲν νόμοισι τοιοισίδε χρέων-- 
ται. ϑύουσι μὲν τῇ παρϑένῳ τούς τε ναυηγοὺς καὶ τοὺς ἂν λά- 
βωσι ᾿ Ἑλλήνων ἐπαναχϑέντας τρόπῳ τοιῷδε" καταρξάμενοι, ῥοπά- 
λῳ παίουσι τὴν κεφαλήν" οΥ μὲν δὴ λέγουσι ὡς τὸ σῶμα ἀπὸ 
τοῦ κρημνοῦ διωθέουσι κάτω" ἐπὶ γὰρ κρημνοῦ ἵδρυται τὸ ἱρόν" 
τὴν δὲ κεφαλὴν ἀνασταυροῦσι" οἱ δὲ τὰ κατὰ μὲν τὴν χεφαλὴν 
ὁμολογέουσι, τὸ μέντοι σῶμα οὐκ ὠϑέεσθαι ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ 
λέγουσι, ἀλλὰ γῇ κρύπτεσϑαι. τὴν δὲ δαίμονα ταύτην τῇ ϑύουσι 
λέγουσι αὐτοὶ Ταῦροι ᾿Ιφιγένειαν τὴν “4γαμέμνονος εἶναι. Θιυοά 
11 ἀἰϊχίββο ἔδγιηίαγ, ἀἄθαπι {ΠΠὰπ Αραπιθπποηΐβ ἢ] απ Πρ ἰρΘηΐαπι 
6556. ἱπνθηίυμπι νἱἀοίαν οχοιβαηάδο ἱμπωπιοϊαίϊοπὶ ἀὐἀνοπαγαπι 6 ὅγαθ- 
οἷα, φιοά υἱὐ αταροὶ Πρ νρ'Θηΐαπι ἱπιπιο]αββθηΐ, δἷο 'ρ805 θδάθπι ροθπᾶ 
βου απι {ΠΠὰπ ΓΘ ορογίογοί, 

ν, 836. Οοτγίυπι νἱἀρίυν ἔδδεϊ πυπῖθπ Γοβρίὶοὶ, απο γνογὶ βἰπιῖὶθ 
εδὲ Ταυροπόλια ἔυϊθδδε. Υἱάο ν. 1426. 
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« ἃ χαινὰ δ᾽ ἥχει νὺξ φέρουσα φάσματα, 

λέξω πρὸς αἰϑέρ᾽, εἴ τι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄχος. 
5, 2 γ ε ΝΜ α 7 3 - “» 

ἔδοξ᾽ ἐν ὕπνῳ τῆςδ᾽ ἀπαλλαχϑεῖσα γῆς 

οἰχεῖν ἐν άργει. παρϑένοισι δ᾽ ἐν μέσαις 

εὕδειν, χϑονὸς δὲ νῶτα σεισϑῆναι σάλῳ, 

φεύγειν δὲ χἄξω στᾶσα ϑριγχὸν εἰςιδεῖν 

δόμων πίτνοντα, πᾶν δ᾽ ἐρείψιμον στέγος 

βεβλημένον πρὸς οὖδας ἐξ ἄκρων σταϑμῶν. 

μόνος δ᾽ ἐλείφϑη στῦλος, ὡς ἔδοξέ μοι, 

δόμων πατρῴων, ἐκ δέ γ᾽ ἐπικράνων κόμας 

ξαγϑὰς χαϑεῖναι, φϑέγμα δ᾽ ἀνϑρώπου λαβεῖν, 

χἀγὼ τέχνην τήνδ᾽ ἣν ἔχω ξεγοχτόγον 

τιμῶσ᾽ ὑδραίνειν αὐτὸν ὡς ϑανούμενον, 

χλαίουσα. τοὔναρ δ᾽ ὧδε συμβάλλω τόδε" 

τέϑγηκ᾽ ᾿Ορέστης. οὗ κατηρξάμην ἐγώ. 

στῦλοι γὰρ οἴχων εἰσὶ παῖδες ἄφσεγες" 

Υ. 44. Ῥαν. Α. Εἴον. 1. 2. ἔδοξεν ὕπνῳ. Αἰΐεγέ υπο γοῦ- 

βιπι ϑομο ἰαδίοβ Αθβοῦν! οὐ Ῥοῖβ. 181. 101 ἔδοξας ὕπνῳ Ἰερίίυγ: 

οοά. Μοπδο. ἔδοξα. 

Υ. 45. Νοῆ ργοθοπι Μαγμαπάϊ οοπίοοίαγαπι παρϑενῶσι δ᾽ 

ἐν μέσοις. Ἐοἀππάας ἱπ Θὰ μέσοις, φιυά οοπίγα τοί δάάϊξιμ 

μος γοράθηΐαα. ἱα Πἰργόγαπι βογρέυγα παρϑένοισι δ᾽ ἐν μέσαις. 

γἱγρίποβ ἀϊοὶε γορίαθ ἢ] ϊὰθ τἰπἰβίγαβ οὐ δομέθ8. 

Υ. 48. ϑϑροείοβα εβί Β οἰβκὶϊ, Μαγκ]απάϊ, Βαμηκοηὶ δά "ΓῚπι. 

Ρ. 187. οοπίοοίαγα ἐρέψιμον. δοά τοοίθ ϑοίἀϊοσιβ (υ|5 Υἱἀοίαγ 

ᾳυοά ἱπ ΠΠ γὶβ εδὲ ἐρείψιμον, δ! αΐο Η δυο ἐρέψιμα, πτώσιμα. 

γ. δ1. 1ἀννὶ ἐκ δ᾽ ἐπιχράνων. 6 5ἰρηϊ ποδία. νουϑὶ οὐϊξον 

αἰχὶὲ Ῥογβοῦιβ αἀ Ηδς. 782. οοπιποιπογαίίβ Ριπάαγὶ γογθὶβ, ἴῃ 

υΐϊθιιβ ργοάιοία 6δὲ βθοιπάὰ 5 Πὴθα. [πα ἐγαρίοο ἰοῦ Υἱχ ἔογθη- 

ἄππι νἱἀρέαν: δὲ ἀυγίος. οογίθ ργοάμποίο δέ μαὰ ρϑμ}]ο, δὶ ἰοηρᾷ 

4πᾶπὶ 5ἱ Ὀγουὶβ 5. 08 βοαυϊίιγ. Νδο βἰπθ βιβρίεἴοπθ ργδθίεγς- 

τηΐδῖε μαης νογβαπ ΕἸπιβί οἷιβ πὶ οοπβαγα πθὰθ ϑαρμ ίοιπι ΘΠ] 0 Π18 

μὰ ν. 296. ν. 235. οὐ. 1,105. Θυὰγο γτοροποπάμππι ἀπχὶ ἐκ δέ γ᾽ 

ἐπικράνων, ἷ. 6. φέγεθ «είθο 64: σαρέγοωιὲα δοπιαϑ εἰθηιέ δέ. 

Υ. 52. [Ιἀθεὶ χαϑεῖμαι, φαοά οογγοχογαπέ Βγοάδθιβ οἵ Οδη- 

(615. 

Υ. 64. [Ιἀρεὶ ὕδραινον. Μυδβρτανίμβ ἱπίεϊο Ἐχογοϊἐδίοπαπι 

ἰη Επγίρίάοπι ἀπθίἑαπέον, οοπῆάθηίον μοδβίθα Εγίαυγάξβ οπιοπάαδν!ξ. 
ἃ: 

ΓΝ 
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ϑνήσχουσι δ᾽ οὃς ἂν χέρνιβες βόλωσ᾽ ἐμαί. 
. "» ’ὔ γ} 7 Ρ οὐδ᾽ αὖ συνάψαι τοὔναρ εἷς φίλους ἔχω: 

60 Στροφίῳ γὰρ οὐκ ἦν παῖς, ὅτ᾽ ὠλλύμην ἐγώ. 
γῦν οὖν ἀδελφῷ βούλομαι δοῦναι χοὰς 

- 232 2 ’ὔ -Ὕ Α ΡΝ ᾽} γ) παροῦσ ἅπόντι, ταῦτα γὰρ δυναίμεϑ'᾽ ἄν, 
σὺν προςπόλοισιν, ἃς ἔδωχ᾽ ἡμῖν ἄναξ 
“Ελληνίδας γυναῖχας. ἀλλ᾽ ἐξ αἰτίας 

θ6 οὔπω τίνος πάρεισιν; εἶμ᾽ εἴσω δόμων 
ἐν οἷσι ναίω τῶνδ᾽ ἀναχτόρων ϑεᾶς. 

ΟΡΕΣΊΗΣ. 

ὕρα, φυλάσσου μή τις ἐν στίβῳ βροτῶν. 

Υ. 58. Πλρεὶ: οὖς ἂν χέρνιβες βάλωσι με. Ἐπιοπάαγιμπέ 
(ἀηέίογ οἱ ΘΟΔΠΡΌΓ, 

Υ. 69. Ῥαυϊίυπι ἐδουΐίββο οορίἐαθυπάδπι ργοάμππέ Βαθς, οὐδ᾽ 
αὖ. ΑἸΪον ἀΐοογοὲ οὐ γάρ. 

Υ,. 62. [᾿ϑγὶ παροῦσα παντί, φορά οογγοχὶέ Οὐἀπέοργιβ. 
Υ, 06. Πβεῖ: ἀλλ᾽ ἐξ αἰτίας οὔπω τινὸς πάρεισιν ἐς ἔμ 

εἴσω δόμων. ΜαγκΙαπάμπι τένος οοττὶρθηέθπι βοααπέιβ δὲ ϑδἰα16- 
Γ15. ᾿)οϊπάθ ΕἸπιβ οἰιβ εἰς εὐ, Νόοη νἱάἀοπέυγ ογίεἰοὶ ἀθ βϑηΐθηξία 
γ γρόσια οορΐαθβθ. Νὰπι {πππὶ ἔογαβ ργοργοβδβᾶ ἴᾶθο β6οιπι 
Ιοψυδίων [ρὲ οπία, ποὺ εἴσω δόμων, βορὰ ἔξω ἀΐοογα ἀφθοθαΐ: 
δρθρίαπι οδέ θηΐπι πάρεισιν εἴσω ποῖ μοββ8 βίς δοοῖρὶ, υἱ ᾳυοά 
[μαἰϊεϊ ἀϊοιπέ ἐμζωθ φασέγο. Θυοὰ εἰ ἔογαβ οχὶϊέ ρμϊρθηΐα βίπθ 
115, αυϊά αἰϊυιά αυὰπι ἀξ δχβρθοίθέ θὰβ ἃπίθ ἴογθβ, αυοά πο 
ἔαοϊξ, δὲ Ἰοπρίυβ5 1ϊβ οὐνίαπι ϑαΐ, 4υοά ποη ἀδοοί βαοογάοίρῃ 
Νεάιθ νϑγὸ {Π6 υἱγρίηθβ, αδθ πὲ πηἰηϊβίγαθ βδογογιμι ἰπ ἰἰβάθπι 
4υΐθυβΒ βαοθγάοβ δράϊθιιβ μαθἱταθαπέ, αἰϊιπάθ ροΐογαπέ δἀνθηΐγο. 
Ἐχ πὸ μαίοί οἱ ἰρβὰβ οχ [εἶβ ἄθββεγ δοάϊθυιβ. οχίγθ, δὲ, βὶ ἔγιβέγα 
86. Θχβρθοίαγὶ μαι απίιγ, Πρ θηΐαθ, τὐ οὰβ δνοςοῖ, ἱπέγο δά θὰβ 
6586. Θιυπάμπι. [ἃ διυίΐίθιη θὰπι ἴδσογ πθπῖὸ ποη νἱάθέ, «υἷα πιοχ 
Βοθπὰ νδοια οδέ, αἰπιπ Θγοβϑίοβ οἱ Ῥυ]αάθβ ἀρραγθηί. υΐη ἔδοϊββα 
ἀϊδογίθ ἰθβίαίαν. ομογαβ, αἀυππὶ ν. 136. ἀϊοὶξ, τί με πρὸς ναοὺς 
ἄγαγες; Αἰφιὶ δὲ 5βοϊθπε ἐα!ὶα ἐγαρίοἱ ἀϊβογέθ ἱπάϊοαγ, δὲ ἰά αἱ 
[λοίδηξ τὸ8 ἰμβ ἥπᾶθ ἀρίίηγ ροβίυϊαί, Θυάγο τγϑοορία ΜαγκΙδπαὶ 
ὀπιθπἀδέϊομθ, απὰθ βἰς ἀθιιππι πὸπ βοϊαπὶ ὡρία βορὰ φέϊαμμι ΡΘΠΘ 
προρδβαγία οδέ, γϑροηΐ ἀθθοί: ἀλλ᾽ ἐξ αἰτίας οὔπω τίνος πάρει-- 
σιν; εἶμ᾽ εἴσω δόμων ἐν οἷσι ναίω τῶνδ᾽ ἀναχτόρων ϑεᾶς. Ἐπὶ 
δυίοι! τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ποι μθ΄ ἀρροβί(ίοποπι δά δόμων εἀϊο- 
οἴπιπι, βοά δόμοι ἀναχτόρων βυπὲ ἀράθβ δά ἐθιηρίιμι Πίαπδθ Ροείῖ- 
πθπίθβ, ἴῃ αυΐθιβ μαθίίαπέ 4 ουγαμη ΒΔΟΓΌΓΙπι οοταπέ, 

μρτασῆθθρο,- τρτε τ τος πὠκτον ταν» "εν τον στ το παν. οὶ 
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ΠΥΜΑΜ4ΗΣ. 

ὁρῶ, σχοποῦμαι δ᾽ ανταχοῦ στρέφων. ὁρῶ, σχοποῦμαι δ᾽ ὄμμα πανταχ 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

. “- εν ἂν 

Πυλάδη, δοκεῖ σοι μέλαϑρα ταῦτ᾽ εἶναι ϑεᾶς, 
“" ᾿ 7 Ξ 

ἔνϑ᾽ ᾿4ργόϑεν ναῦν ποντίὰν ἐστείλαμεν ; Ἴ0 

γ. 69. [π ᾿ἰθγῖὶβ μᾶθο δίς ἱπέον θγοβίοπι εὐ Ῥυϊδάοπι ἀϊβέγὶ- 

μυΐα δβυπί: : δῶν : 

ΟΡ. Πυλάδη, δοκεῖ σοι μέλαϑρα ταῦτ᾽ εἴναι ϑεᾶς, 

γι} ἔνϑ᾽ ᾿4ργόϑεν ναῦν ποντίαν ἐστείλαμεν; 

ΠΥ... ἔμοιγ᾽, ᾿Ορέστα" σοὶ δὲ συνδοκεῖν χρεῶν. 

ΟΡ. καὶ βωμός, Ἕλλην οὐ καταστάζει φόνος; 

ΠΥ͂Λ. ἐξ αἱμάτων γοῦν ξάνϑ' ἔχει τριχωματα. 

ΟΠ. ϑριγκοῖς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς σχῦλ ὁρᾷς ἠρτημένα; 

59 ΠΥ... τῶν κατϑανόντων τἀκροϑίνια ξένων. : 

ΟΡ. ἀλλ᾽ ἐγκυκλοῦντ᾽ ὀφϑαλμὸν εὖ σκοπεῖν χρεῶν. 

ὦ Φοῖβε. ἼΝ : ὶ 

Ιοροπὶ στιχομυϑίας, ηπ86 ὰς ἀοδογιρέιοπο νἱοϊαία οβδὲ, 'π 661- 

βυγαὰ οὐἀϊίϊοπὶβ οι ἀϊογίαπαθ 60 τοβεπϑπάδπι Ραΐανναπι, » ὑἴ νέγδα 1. 

δίς 70. οοἰοοαίο, θγοβέὶ ἀϊοοπεϊ Πυλάδη, δοκεῖ σοι μέλαϑρα 

ταῦτ᾽ εἶναι ϑεᾶς τεβροπάοτεί Ῥγίαίο5. ἔμοιγ᾽, ᾿Ορέστα" ἂν, δὲ 

συνδοκεῖν χρεών, αυἱ δυΐοπι. ἀοίποορβ ὑβαὰθ δά γοβίιβ Ἴνερ ὧν 

Φοῖβε βοχαμπέων γθγΒΒ.. ἴῃ [15 ρογβοπᾶγιπι πρίδθ ΘΟΠΙΠΙΓΑΓΟΠΙΆΓ, 

(πέτα Βᾶος Μαίίμίαθ {Ππ4 τγϑοΐθ πποπυΐϊξ, βίο οέΐαπι οὔοϊα ρθγβο- 

πᾶγααι πηπίαγὶ, οἱ αυΐ δἀβεϊμι!απεῖβ ραγίοβ μάθογ ἀθρθδΐ ἔν, 

ουπι, 4υοὰ Θγεβίϊβ δέ, Ἰοσὰ ἀεβίβιπαγο. Ια ἀυάθυβ δυΐθπι κα 

ἀρογγανὶς ἃ γϑγὸ νἱγ ἀοο Ξβίπιιβ, ρμγίπιο ἀπο ΡῬυ!αάθιι, 4υὰπὶ ἀϊοιέ 

σοὶ δὲ συνδοκεῖν χρεών, ἴρδαπι ἱπάϊοαγο, μυΐαν!: 56 βθοιπάδβ Ἐνν 

ἀὐδεϊρυϊαπεῖβ βἰπέ ραγίθβ ἄρογο: εχ 400 δρρϑγεῖ, Ρυ!δάθαι οἱ μοῦ 

ἀΐοογο υἱβιιπὶ οββθ: Ζέφὲ ὠρΐήϑηξ 2:6 αϑϑεμέτε οροχίσέ. Αι ἰά 

ποη βρη ποαπέ ᾿δος νογρὰ, ποη ϑβοίαπι 41ἃ 510 συνδοκεῖν ἈΠῸ 

4υδηι ψυοά Οτγοβίοβ ἀἰχὶς δοκεῖν οοπβίγασξιπι ἐβϑβοί, βοὰ οἰἶδπι {5 

ἰοία Πα βϑηΐθπεϊα ἔὰπι ἐπα }}}5. οβέ , αὐ θέϊαπε ἱπορίἃ νἱἀεγὶ ἀερθαί: 

δοοράϊε φιοὰ σοὶ πο 50 ἰθθ0 ρμοδίξιπι οββοῦ: 8:0 ΘΏΙΠῚ ᾿Πυ4 ἀϊ- 

οοπάσπι ογαΐ: συνδοκεῖν δέ σοι χρεών. Νεοο ΒΒ ΓΙῸ ᾿νᾶθο οδὲ 1Π|0- 

τὰπι γογϑογαπι βοηίοπίϊα: ζφὲ πρέθης ἡπόοώπὲε οδάίετὲ οροτίθέ, 

ἄκσε 8866 ποίίοβ ἄἴσαθ. ΑἸΐοῦ ΟΥΓΟΓ δὶο εδί, φυοά, χυυμῃ γεβίεβ 

αὐ ρουβοπᾶ μτγίπιαγία ἀἰϊχίββοει ὅρα, φυλάσσου μή τις ἕν εἰφίνι 

βοοτῶν, πᾶπο μεγβοϑᾶπι Μδι δ ποραν!ε Ῥυϊδάοπι Γροίθ πῆρ" " Ν 

ἀϊοοπίοπι ἀλλ᾽ ἐγκυχλοῦντ᾽ ὀφθαλμὸν εὖ σχοπεῖν χρξων. ν " 

μὲς φιΐάοπι γογβιιβ ἢΠ|0 400 Ἰερίίαν Ιοο0 μίαπθ ἱπθρίῃβ εδέ, ἐγ υΐῃβ 

Οτοβέϊ, φὰΐ πθάιθ ον παπο τοροίδὲ αυοὰ ἰπίεῖο ἀϊκογαΐ 1} γχαντο 

εβέ, οἱ, βὶ στοροίογοξ, ποι ὡρρᾶγογοί ἡποπιοάο δβίδίιπι θᾶ 486 
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ΠΥΖΑ“ΗΣ. 

ἔμοιγ᾽, ᾿Ορέστα" σοὶ δὲ συνδοχεῖν χρεών. 
ἀλλ᾽ ἐγκυχλοῦντ᾽ ὀφϑαλμὸν εὖ σχοπεῖν χρεών. 

ΟΡΕΣΤΉΣ:. 
Ἢ Ν ’ [ Φ' « 

καὶ. βωμός, Ἕλλην οὗ καταστάζει φόνος ; 

γογβἰβϑίπο δηΐπιΐ αἰθοίι ΑροΟΙ ποπὶ ἀρρο!]δη5 ἀϊοὶϊξ δάἀπροίογοί, Νεω- 
46 νόγο δε βειμιϊαγιὶ ροβϑπὶ οἱ γαϊϊοπὶ απδα Ηδπάϊιϑ ἰπἰϊέ, οὶ 
αυδοάδπι ἔοτπνα ἀπεβίγορ ἶσα γοβεϊξα νἱἀθναίαγ, δἱ πο πμέδέο ογάϊπο 
γΟΓβιπαπι Οτοβεὶ ἐγ αθγοπίιγ ἰὰθο: ϑριγκοῖς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς σκῦλ᾽ 
ὁρᾷς ἠρτημένα τῷν κατϑανόντων τἀχροϑίνια ξένων, ουἱ Ῥγίδάοβ 
γοβροπάογος ἀλλ᾽ ἐγχυκλοῦντ᾽ ὀφϑαλμὸν εὖ σχοπεῖν χρεών. Ναπι 
οἐΐαπι βἱ Ῥγίαάοβ ἴ'ος ἀϊοὶξ, ἱπιε!β. εἷς οδὲ {Πα βθηΐθπέϊα, π θοπὶ- 
ΠΙΘΠΙΟΓΘΠΙ ΡΓδοοθάθη δ ὙΘΓΒῚΒ. βοῦρίσθγαμι ἀρογί οβίθπάθγο ΓΟΒΡΟἢ- 
ἀθηε5 ΘΠ ΨΟΓΒΙΠ 6556. Ἦργαμπι γἱἀΐββθ ΓΘ (ΓΟΥ νίγαμπι ἀοοίαπι ἴῃ 
᾽αγὶϊ οἰαββῖοὶ ἴαβο ΠῚ. ρ. 618. 4υϊ ἀυυπι ἀἰϊχὶέ γογβιπὶ 70. ρμοβέ 
γ. 76. ᾿πβογοπάσηιν 6556, αιθπίαπι ἰπδδὶς αυοά μίαπο ἤδθεὶ ποὸπ ρο- 
(εβέ, πο {ΠΠπ4, βοὰ ΡῸῚ θγγογθηὶ ΘΟπιπ αι ϊβ νου πὶ ΠΕ ΘΥΪΒ 
οοπέγαγι μι ΒΟΡΊθΘΓΘ ν ]ἶββθ ἱπέθ! οἱ Γ, νογβαπὶ 76. ροδὲ ν. 70. 
6556 ἸὩΒΟΓΘΠ μη. Εῤ ἀροτία οϑέ δδιββᾶ ΘυΓΟσ 5 ἃ} ἀπέϊψυο βογίθα 
ΘΟΠΙΠΊ1581. Νὰπι αυππὶ ἄπο σοπίέϊμιι! γογβιβ δοάθπι γῦρο χρεὼν 
βηϊγθηίαγ, βθοιηάμπι δογπὶ 1ΠΠ|Π6 οπιΐβογαΐ, 4] ροβέθᾶ αἰΐοπο εβέ 
Ιοθο ἰπβογίιβ. θγοβίοβ υδὶ αιδοβίνιἑ, νυἱάθγοίαγπ Ῥυ]αάὶ μος 6556 
ἰοπιρίαπι ἀθὰθ, οὐΐ5 οαδδὰ ΑΓρβ 6 γϑηϊββοπί, Ῥυίίαάοβ φεὲ δὲ 
670 τοϑροπάρί, ζΖέφέφωρ φτηϑοθορ ἐΐα υἱαίϊθτὲ πδοῦθ886 687: δοα 
ὑσϑέλ αρρεέμνε 68ὲ ποοηταήθ. οὶ ἰοθὶ ααΐπ ἐδπιρίεπι δἰέὲ Δ φυοά 
αυδογαπέ πὸ Θγοβίοπι αυϊάθπι ἀπ θἰΐαγο ροθβθ αἷΐ: βθά οὐ ἰά ἰρβιπι 
4υἷα 56 ΠΙἀ ἐθαιρίυπι, βρθοίαπάδ οἰγοιη 6556 οπιπΐδ, 4π0 οἱ ἰηγο. 
πἷαπέ βἰπιιογιπι ἀθὰθ δὲ 60, δὶ μοββίπί., μοί δυΐυραπί. [ὰ οἱ 
στιχομυϑία τοι αἱίαγ, οἱ γθοίθ Θγοβίοβ, δὶ ἰᾶπὶ οπηθηὶ δἰδὶ ἀθ 
Ιοθὺ ἃν Αρο!]ῖπο ἱπάϊοαίο ἀυθίἐαέΐοποπι οχοιιρίαπι νἱάθέ, βρθ βἱπιιὶ 
οὐ πιοίῃ δρίίαίιβ ἄθυπι ΔΙ] οηυϊίαν. ἶ 

Υ, 73. Τἀργὶ τριχώματα. ϑδεϊάϊοτιβ ργοθαπέθ ϑομβαοθίογο ἴῃ 
ἱπάϊεο αγαθοο Αροϊϊοηῖ! ἈΠοάϊ! μ. 677. τροχώματα, ᾳυοά ἰπ 
Εἰγη. Μ. ν. 405, 52. Ιοραίυν ϑριγχῷ, τῷ τροχώματι παρὰ τὸ 
ϑρέξαι" ὃ περιτρέχων κυκλόϑεν οἷον στέφανος. Ιηΐχυιβ ἰῃ Βοίά- 
Ιοσγιπι δέ αι ἶαθ, ἀαππ σοπέγα ἀπᾶπι οΓί(ἰοὶ ργαθοὶρίαπέ γοοᾶρι- 
Ἰὰπὶ Βυΐς τπὶ σγαπιπιδίϊοο οορπἰξαπι, 40 1||Π6 ἑαπηαιαπι γυΐρὸ ποίο 
ΘΧαυ διε νοσαθυΐοπι ΘΧρ! οί, μοοίαθ οὔέγιβαπι ογὶπιϊπαίυγ, Μ|- 
πἷπιθ δηΐπ ναΐσαγο {Πππ4 νοσαθυΐαπι δέ, βαθρθάμθ οἰΐδιη χα βιεἰβ 
οὐ ρορίϊοΐβ νοσῖθιι5 δὰ οχρϊσαπάμπι αἱαπίιν ογαπιπιαίϊοὶ. ϑ'οὰ ἰυγα 
ἰδβθπ ἃ μίογίβαῃια Βυμηκοπὶ! ἱπ ορὶβί. ογίέ. Π. γν. 208 ρῥτγοροδβίία 
οπϑηδαίϊο ϑοιγκώματα ΡΓδοίαία οδέ, ἀπππὶ βᾶθρο Πρ γαγὶϊ τριγχὸς 
οἱ τρίγχωμα βοιρβοῦπί, ΕἸγπμαΐαγ οιμοπάδίϊο {|ὰ 60, «ιοά Ρυὶα- 
ἀθ5 τοβροπάοὲ ϑριγκοῖς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς. 
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ΠΥ, Άσ“ΗΣ. 

ἐξ αἱμάτων γοῦν ξάνϑ'᾽ ἔχει ϑριγκώματα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ϑριγκοῖς δ᾽ ὕπ᾽ αὐτοῖς σχῦλ᾽ ὁρᾷς ἠρτημένα; 

ΠΥΜΆ44ΗΣ. 

“« ἥ 2 Ψ ᾽’ 

τῶν κατϑανόντων γ᾽ ἀχροϑίγνια ξένων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. ϑ)ς- 

ὦ Φοῖβε, ποῖ μ᾽ αὖ τήνδ᾽ ἐς ἄρκυν ἤγαγες 

χρήσας, ἐπειδὴ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτισάμην, 
᾽’ ’ “- 323. 2} ᾽ὔ 

μητέρα καταχτάς; διαδοχαῖς δ᾽ ᾿Ερινύων 

ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες, ἔξεδροι χϑονός, 

δρόμους τε πολλοὺς ἐξέπλησα χαμπίμους. 

ἐλθὼν δὲ σ᾽ ἠρώτησα πῶς τροχηλάτου 

μανίας ἂν ἔλϑοιμ᾽ εἰς τέλος πόνων τ᾽ ἐμῶν, 

οὗς ἐξεμόχϑουν περιπολῶν χαϑ' Ἑλλάδα. 

σὺ δ᾽ εἶπας ἐλϑεῖν Ταυριχῆς μ᾽ ὕρους χϑογός, 

ἔνϑ᾽ "άρτεμις σὴ σύγγονος βωμοὺς ἔχει, 

λαβεῖν τ᾿ ἄγαλμα ϑεᾶς, ὅ φασιν δύνθάδε 

Υ. 76. Γἀμυεὶ τῶν κατϑανόντων τἀκροθϑίνια ξένων. ὙεΙίοπι 

Ι,. Ὀιπάοτῆυ {Ππ4 τὲ ποη ἔογίαββο, δοὰ βίμθ υ]ὰ ἀυθιξαξοπο ἱπ 

γε πυέαπάμπι ἀἰϊχίδβοί, [Ιἀᾳπ6 ἰᾶπὶ ἷπ 15. ἔδοογαπι, 4086 Θ᾽  ἀ ΘΓ 

αἰξι {, 
γ. 84. Ημππς νοβιπι Μαγκίαπάμβ α νυ. 1424. ἱἰαίαπι ἱπάϊ- 

οανῖε, υδὶ οὕς ἐξεμόχϑεις περιπολῶν κάϑ᾽ “Ἑλλάδα Ἰορίίαν. Εἰ 

γγοίβοίο ἱπι 8 εβέ, μγδθβογεϊπι ῥγϑορ γοββᾶ πα εἰ ρ! οὶ “ππθπίϊοπθ 

᾿{ἰποῦαπι δία ΘΓΓΟΓΊΙΠΙ. 
γ. 87. [ἀνεὶ ὅ φασιν ἐἔνϑάδε. Θυοά ΜαγΚΙαπάιΒ οοπΐθοϊξ 

οἱ ᾽νϑάδε, βοτϊδοπάππι {Ππ4 δύνθάδε; Μαιίμΐαθ ποι νἱἀθέμγ δοπι- 

μπθππογΓδέΐϊο πο ἀΐρπαπι ρεέανῖ586. Αἱ δπι πιο]οβίαπι οϑί 1Π04 ἐνθάδε 

εἷς τούςδε ναούς, ἰααθα τοὶ δοῃνθπίθηβ οοπἰίθοίμγα Μαγκὶδηάϊ, 

οὗπι αὐ δρὸ τϑεΐρεγθ ποη ἀμρίζανοιῖ. υοά δ 48 οδϊοϊαί, 

Οτγοβέομι, αὶ πυϊΐαπι Ταπγογιπι σοηνθπογί, π08 Ροΐυἶβδθ βεῖγθ 

«υἱά 1 ἐαθυ!αγοπέαγ, ποπ οὶ 60 οοπἴπρίοπάπμ, αὐ μά 60 θεοβίθμι 



εἰς τούςδε ναοὺς οὐραγοῦ πεσεῖν ἄπο: 
λαβόντα δ᾽ ἢ τέχναισιν ἢ τύχῃ τινί, 

θοχέγδυγνον ἐχπλήσαντ᾽, ᾿4ϑηναίων χϑονὶ 

δοῦναι" τὸ δ᾽ ἐνθένδ᾽ οὐδὲν ἐῤῥδήϑη πέρα" 

καὶ ταῦτα δράσαντ᾽ ἀμιπγοὰς ἕξειν πόνων. 

ἥκω δὲ πεισϑεὶς σοῖς λόγοισιν ἐνθάδε 
ἄγνωστον εἰς γῆν ἄξενον. σὲ δ᾽ ἱστορῶ, 

96 Πυλάδη, σὺ γάρ μοι τοῦδε συλλήπτωρ πόνου, 

τί δρῶμεν; ἀμφίβληστρα γὰρ τοίχων δρᾷς 

ὑψηλά. πότερα δωμάτων προςαμβάσεις 

ἰδ παπι ἃν ΑΡΟ]Π πο ἀϊοίαᾳ τοΐογγο σθηβθαϊηιδ, 5θἀ μοί5 6Χχ δοπηι- 
"πππὶ ᾿ρϑαιῃαθ. μθ΄ ἀγαθοϊαπι δράγβα ἕαπια {ΠΠπ|ὰ δοσορίββο μαίΐδη- 
ἀϊ5 οϑί. 

Υγ. 91. Τμορεοραίωγ οἰϊπι : δοῦναι τόδ᾽, ἐνθένδ᾽ οὐδὲν ἐῤῥήϑη 
πέρας. Οοά. ῬαεῖὶβΒ. 2887. 41 εδὲ Μαγκίαπάϊ Α. Μωυβρτγανὶ Ε. 
μβαθοὶ Βοϊδβοπαδθο ἰθβίβ πέραν. Ὀβεϊβοίϊοπθ δὰ δοῦναι δἃρροϑδίία, 
βου θοπάμπι 6886 τὸ δ᾽ ἐνθένδ᾽ ἴῃ σοηβαγα οὐϊίϊομΐβ ϑοϊἀ!ογϊαπαθ 
πιοηϊΐ. δ΄. οἰΐαπι ΕἸπΙβ]οἰθβ. [πὸ ἢπθ νϑγβιβ πέρα βου θοπάσπι ἰὰ- 
ἀϊοαν γοάδθιιβ, αιιθπὶ Βα Βιιπέ οὐἀϊίογοβ.0 οίογοπάα οβί 
δυίθπι ἰὰθ 0 ρμᾶγοπί ο5ἰ8, τὸ δ᾽ ἐνθένδ᾽ οὐδὲν ἐῤῥήϑη πέρα, πθῃ 
ἰδ δ .2ϑηναίων χϑονὶ δοῦναι, 4υὰπι δὲ λαβόντα, ᾳιριπδάπιο- 
ἀμπὶ Βᾶθρο μοΐΐοΓ νυἱβ ἴῃ ΡΟΘΟΝ 4υδ πὶ νογρὸ οἱ δάϊιποίο 6βί. 

γ, 97. [Πρεὶ ψοίογοδ: πότερα δωμάτων πρὸς ἀμβάσεις ἐκ-- 
βησόμεσϑα; πῶς ἂν οὖν μάϑοιμεν ἂν, ἢ γχαλχότευχτα κλῆϑρα 
λύσαντες μοχλοῖς; ὧν οὐδὲν ἴσμεν. ᾿Βαγηθαίῃβ προςαμβάσεις : 
οὐ βἷς Οοάοχ Α. ἃ Βοϊββοπδάο ΟΠ, ΘΙ ἀ γιιβ ογάϊπθ γΟΓΒΊΠΙΠΙ 
πιιίαίο βου θη ππὶ Ρυΐαβαΐ: πότερα δωμάτων πρὸς ἀμβάσεις, 
ἢ χαλκότευχτα χλῆϑρα λύσαντες μοχλοῖς, ἐκβησόμεσϑα; πῶς ἂν 
οὖν μάϑοιμεν ἂν ὧν οὐδὲν ἴσμεν; πὲ ἀμβάσεις οσσεβίομο5 ἱπέγαπαϊ 
οββθηΐ: αὐοά τοϊιίαγο δάἀπίβιιβ δὲ Μαΐξ δ, λάϑοιμεν ἴθ ῃ6η8, υοά 
Βοϊδκίο, Μαγκίαπάο, Μυβργανίο, ἈΠ Πἰβαιο Ρνἰασυϊέ, ὧν οὐδὲν ἴσμεν 
δυίοπι ἱπίογργοίδηβ αὐ ἤογαρρ ρὲ ὲζ δοέρεθ. Νοβεῖγθ οηΐπι θγο- 
βίοι απ ὁ δι πη γΓῸ5 οἰαπιὶ βου πεέθγο, ἐπέ οἰαπβίγα ἀρογῖγο μοββίηΐ. 
δος απᾶπι μᾶγιπι ἀθοογὰ βἰηΐ Θγοβίϊ, ρυϊεγα οβίθμϊε Ἠδπάϊμ5, 
οὐ ἰδπιθη ἴῃ 60 πο ἀββθηίίογ, 4ποά4 ἀμφίβϑληστρα τοίχων ποθὴ 
ρΡᾶγίοϊθβθ ἐθιηρὶΐ, βθά βϑρίυπι, περίϑολον αταθεὶ νοοδηΐ, εἶγοα ἔθηι- 
Ρίυπι 6βδϑθ μιυίαν. Νὰπι {ΠΠὰ βορίᾳ υἱχ τβαιᾶπι ἔδπι αἰέα ογαηΐ, 
τὲ ΘΌΡΟΓΩΓΙ πο ρμοίμπογίπί,., Εἰ 5ὶ ἰπ βορέϊ ΕΠ Ππ85 πη ΓῸ5. 86 Θηΐδιι- 
σὰπὶ ἀοδρογαθαί Θιοβίοβ, δυΐῃβ ῥγίιβ οἰδυδβίγα οἴγίπροπάα δγαπΐ, 
αὐ γοὶ βεῖγοὶ οἰδιιβαπιπθ ἂπ ἀρογίμπν οβϑϑί ἰθπρίμ : ἄὐδᾶγο ἐπι} 5 
ἔυϊδβοέ ἀμπθίέαίο ἐδ ἰδ! ἔογίθβ ἀρογίθπάϊβ. ϑορέΐ πω] ]ὰ πνομεϊο : 
βορὰ πῆγοβ ἰθιηρ! ἀἰοὶς ἀμφίβληστρα τοίχων. 6 Νὶ5β βΒοδπάθπάϊε, 

ἐχβησόμεσθα; πῶς ἂν οὖν μάϑοιμεν ἄν, 
ἦ χαλχότευχτα χλῇϑρα λύσαντες μοχλοῖς, 

ὧν οὐδὲν ἴσμεν; ἢν δ᾽ ἀνοίγοντες πύλας 
ληφϑῶμεν εἰςβάσεις τε μηχανώμενοι, 

ϑανούμεϑ᾽. ἀλλὰ πρὶν ϑανεῖν, νεὼς ἔπι .»" 

φεύγωμεν, ἧπερ δεῦρ᾽ ἐναυστολήσαμεν. νν μΝ 

ΠΥΖΜΑΜΗΣ. 

φεύγειν μὲν οὐχ ἀνεχτόν, οὐδ᾽ εἰώϑαμεν" 
τὸν τοῦ ϑεοῦ δὲ χρησμὸν οὐ κακιστέον. 

γαοῦ δ᾽ ἀπαλλαχϑέντε κρύψωμεν δέμας 
κατ᾽ ἄντρ᾽, ἃ πόντος νοτίδι διακλύζει μέλας, 

γεὼς ἄπωϑεν, μή τις εἰςριδὼν σχάφος 

βασιλεῦσιν εἴπῃ, κᾷτα ληφϑῶμεν βίᾳ. 

συνά Δ᾽ ἰ5βῖπιΐ βἰπί, πθ ουρὶίανὶ αυϊάθπι ροϑβθ ἱπάϊοαί, πάρ βοΐπμι 
ἡΠπ4 το! οίαπι νἱάθηβ, υὐ ΡῈ οτδάιμβ γϑοία δά Ὁ γοβ ρβογρᾷπέ, δὰ8β 
ἱπέο Πρ ἀρογίοπάδβ 6556. ἀρογαπέυγ ἀπέθπι ΓΟραρῚ 5 γί ψοὶ νἱ 
ΓΘΙΙΟΥΪ5, δὶ 4υἷβ οχίγί πβθοιβ ἱπέγοϊἑαπι πιο] πιγ. Νάὰπι μοχλοὺς τορᾶ- 
συΐϊα 6586 σϑοίθ πιοῃυὶϊΐ Ηδμπάϊιβ, 406 γὸχ δία ἔδγο, τδὶ ἐδ 
Γοῦῖθι5 Δρογ 6 πα 8 ΒΟΡΩΟ 6δί ἩΒΕΓΡΔΙΏ. )6 νϑοίθυβ βὶ οορϊέαγοί 
Ογοβίοβ, πο λύσαντες, 5οἀ ῥήξαντες ἀϊοογοί. Π|π4 ᾳυοαιθ γθοία 
οεὲ Ηαδπάϊιβ οὐ 41} νἱάογυπέ, ὧν οὐδὲν ἴσμεν δά ἱπέοτίογα ἐθωρὶ! 
Βρθοίδγθ, αιυοά ἱρπαγὶ Ἰοουγίωι ποάὰ6 δὶ ρμοβίία ἄθδθ βίδίια, πθς 
4υδπὶ πιᾶρἃ 5[ΐ, 4ιδηια6 νοὶ οχῖριιο γοὶ πιᾶρπο ἰᾶθογα {0}}} δυῆον.- 
ταυθ μοβδβὶί βοϊῃπίέ. Νόοη μοίοβί διέθπι ργορατγὶ, αυοά Ηδηάϊῃβ οοη- 
ἰϑοὶί, καὶ χαλκότευχτα κλῇϑρα λύσαντες μοχλοῖς, 1. υἱ 5ὶΕ φεέκιδὲ. 
Νὰπι δὶ πιοάθ 86 ἱπίγσο μοποίγαββθηί, οδϑίογσγα βροπίθ βϑαπιξηγα 
ογαπέ, πί οἱ ἱπνθηΐγοπί βίδίιδπι, οἱ ἦε ἀβρογίαπάα ΟΡΟΓΘ μοββοπί 
ὀδιμίδίμνι. Κοοίϊ5 ἢ πιπίαγοίαν ἱπ μή, ἰ. 6. »ἐδὲ. ϑ'6ἀ οπιπίπι ἔω- 
οἰδἐπηαπι οδέ ἦ βογῖθϑὶ. θγεβίεβ οεὲ Ῥγίδάθβ πιιπὸ ποθὴ δᾶ βμ6 δά 
(οπρ πὶ δοσοββουμηΐ, ἰΐα 56. οπιηΐα ορρογίμπα ἱπνθπέμγΓο8β 6586, πέ 
ἴπ οἰαγα ἴποθ ἀϊοὶ ἑπίο δυΐογγο βἰπιπίδογιπι ἀθᾶθ ροββὶπί, βθά νγθπθ- 
γὰαπί οὐβογνδίιπη {4π86 δϑδβοί ἰυοὶ οομιπιοάϊίαβ., 4αδθ 86 Ρουμπάϊ 
β᾽ πη δογο σοπηγθηΐθηἐββίπια γαϊΐο. [!ἰ4π6 ἀπππὶ ΘΧ πΠΓῸ ἱπ ἔθπι- 
Ρίαπι ἀεβρίοὶ ργορέον αἰεἰξαἀΐποπι πὸ ροββὶί, ἀοϊίθεγαὲ Ογοβέοβ, 
δάἀποοπάδηίπθ μδγ ϑτδάιιβ εὐ γτροΐᾶἃ [ὉΓῸ5 ρμείδηί. θὰ οἰδιβαβ 
Υἱάοπβ, φωοινοαῖο, ἱπηνίέ, σοφποϑοωρθ, ρρέρ 7ῶ 7695 ὠρϑτέθηεζο, 
φημ φιϑϑοέρμηϑ αρογέθηοα πρωέθη δὲ ἐεργοδοναάφεεν, φὲ 
ἐδ 9 ρεογῃοηΐθα, εὐρὲτέα ρογσεζωρε 641: φωσῆα δοΐέτδ 68 
γ6 ἑηγδοίω οἰονμει γϑαὲἐφο. 
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τ«τοὕταν δὲ νυχτὸς ὄμμα λυγαίας μόλῃ, 

τολμητέον σοι ξεστὸν ἐκ ναοῦ λαβεῖν 
ἄγαλμα πάσας προςφέροντα μηχανάς. 

ὅρα δέ γ᾽ εἴσω τριγλύφων ὅποι χεγὸν 

Υ, 1105 Νοη ἀερβεθαὲ Ηδπάϊιβ πορᾶγο δάἀπιεοπάνπ 6556 
ᾳυοὰ οἰ α]οτιιβ αἰχὶί, γυχτὸς ὄμμα 6556 ἴῃσοπι, Φυῦίοπι πὸχ Βᾶ- 
μοδΐ, ἱ. 6. ἐθποῦγαβ, π6 6 γ6]}6, βία δαὰξ Ἰαπαπι ἱπίθ! οὶ, )6 μΐ5, 
εἰβὶ ἀρογεϊπ5 βι ρα Πα 5. πο π οορίέαγοπέ Ποπιΐπο5 ἀγαθοὶ, Νέδα ἐαπιθῃ 
Ρίαπο αἰγὰ οΔ]ΠρῸ, Βοἀ ἀϊαγπαθ [ποὶβ ἀρβθηξία ἀϊοὶ Ρυΐαπάα οβέ. 

. 111. ΑΙά. τολμητέον τοι ξεστὸν ἐκ ναοῦ λαβεῖν ἄγαλμα, 
πάσας προςφέροντα μηχανάς. Νοπ ἃρία ρμαγέϊουϊα εβέ τοί, μτὸ 
4υὰ ΕἸογ. 1. 2. Υἱεί, τὸ Ιαθοπί. ϑοά ἀϊβρ!ίοοέ ἷς ἀγεϊου!υβ, αἱ 
0 θθπ6 δοηγθηΐίθηβ ἐϊοίίοηΐ μορίϊοαθ.Ό. οϊπάθ ἰἰάθπι [ἰργὶ οέ 
οοἀ. Ῥαγὶβ. οπποβ προςφέροντε, αποά γοοορέμπι οδέ ἂν φἀϊίογ μι. 
Οοηρτυῖϊξ ἰά αυϊάοθμη οὰπὶ ἐΐο τὸ ξεστόν, «ιοά βυβρίοον δέϊαπι ἰπ 
Ῥαγιβἰπὶβ οοάϊοϊθιι5 6586. δοά ἰβίϊ Πἰυγὶ οππο5 ἱπίογάσμι ἀδίθυογθηι 
αυᾶπι ΑἸάν5 βογὶρίσγαμι ργαθθοηξ: μαΐοίαιθ οὰΓ ἶς, δὶ βοπιοὶ τὸ 
γοὶ τοὶ βογίρίυπι οϑβθί, ἀμάϊοπὶ ΡΓῸ δβἰπριϊαγὶ ροβαογίπέ Πἰργαγίὶϊ, 
γογᾶπι ΘΡῸ δου ρέμγαπι 6556 Δθὶίγοῦ Αἰάϊπαμ, σοὶ Γοροβίίο ῥὑΓῸ τοι. 
Οτοβεῖβ δηΐπὶ δγὰΐ Δα ΌΓΓΟ δίρπιπι ἐθὰθ, βδὶ ἱπιρίθπάσπι οαβοὲ ογᾶ- 
οὐϊππι. [Ιἀθ0 οἰΐαπι ἀπ βοαιππίῃν δά βοΐαμι Θγοβέοπι βρθϑοίδηΐ. 
Αρομβαίγιιβ ἀδέϊνο δὐἰϊοοίιβ, ἀθ 4υὰ Ἰοαιθπάϊ γαίϊοπμθ βᾶθρο ἀἰϊχὶέ 
ΕἸϑ] οἷπβ, ΘΧΘΠΙΡΙΪ οαιβδὰ δὲ Μίοἀ, 727. 

Υ. 112. [ΓΑρεὶ: ὅρα δέ γ᾽ εἴσω τριγλύφων ὅποι κενὸν δέ- 
μας καϑεῖναι, φτγδρίοῦ Μυδβρογαν οοά, Εν, βἰνο Μαγκίαπάϊ Α, ἰῃ 
40ὸ εβὲ ὥρα. [ἀ νογιπι 6556 ἱπάϊοανιε Μαιαθ, ἀιθπι βοααυεῖ 
βιιπί Πἰπάογῆϊ!. Αἱ οἱ γε {Ππ4 οὐ ἐοέα βϑηΐθπίϊα ἱπορία δέ. Ναπι 
4αῦπι πιοάο ἰυββοῦῖέ Ῥυ 465. ποσί ΓΘμλ ΘΧΒΘαυΪ, σοηβοπέδηθιπι 6δέ 
βίηριϊα ἀυυα86., 4υΐθι5 {Ππ4 ποροίϊαπι ἱπάϊρσοέ, ποείῃ ἃρὶ ἄθθογθ, 
Θυϊά ἐγροὸ δἀάαί: Ζθηρηρϑϑύῤοο σογθ 68 83967 ἐγὲμ ἔψ, ἦο8 6ο07- 
»η 5 αδηνεὐέογο. δὶ χυϊά ᾿υἱυβπιοάϊ νο] οί, ἀΐοογο ἀθρθοθαί, ὥρα δὲ 
κείσω τριγλύφων ὕποι κενὸν δέμας καϑεῖναι. Ιΐὰ φπΐπι ἀϊοογεί : 
ἐογηροϑύλυει»» οὐδεηε 6ϑὲ ἔμ σογωϑ εἰθηεέέ. ΝΙΝ 5δηϊι5 ἱπι- 
Ρογαίϊϊνο. Νοὰ πιὰϊο ΒΙοπιο! ἀϊπ5, ὅρα δὲ γεῖσα τριγλύφων, οἱ 
ποβοῖὶο ἂἃῃ γογθ. δά ἰδπθη οἰϊαπὶ ΠΙΡγογπὶ δογρέμγα, δὶ σϑοίρ 
οχρ ἰοαΐαν, βαιβίαδοιϊί, [ΙΔ οχ ραγί ἱπέρι!οχὶς Ηδπάϊιβ, χασπι ἀρογ- 

ἰυγὰ5 ἰπ ἰπέογ ἢ 8 ἰαχία ἐγὶργμιοβ ἀϊοὶ νυἱάϊί: πὰ ἀπᾶπι ΓΘπὶ 
ῬΥΠΚΟΙπὰπηΐ ἐθβέϊπιοηϊο ἰπ ᾿ἰργὸ ἀθ ἀγοϊιἑθοίηγα νοίοσὶ ψ. 24. 
υἱϊέωγ : 564 ἰπ 6ὺ ποὺ νἱάθέιιν νϑγιαμι νἱἀϊδβθ, αυοά εἴσω τριγλύ-- 

φων φοοπίπηχὶέ: αυορά ἔροϊέ οἰΐϊαπι Ο. 0. ΜΕΠογαβ ἴῃ Οομπροπάϊο 
Ατγοβδοοϊορίαθ Ρ. 32. [π|π|ὸ εἴσω καϑεῖναι οοϊιδογοηέ, χαϑεῖγναι 
δέοπι απ τριγλύφων οομπδίσιοίιπι 6δέ, ἰὰς βϑηΐρηξα: δζ ψέεῖθ 
δωὔξέονε ὦὲ σασινο 8.9.αὔέοενε δὲ σογο71 ἐρῆγο φὰς ἐγὲρ ψρήἠὲἐδ 
εἰορείορεο. 
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δέμας χαϑεῖγαι" τοὺς πόνους γὰρ ᾿ἀγαϑοὶ 
τολμῶσι, δειλοὶ δ᾽ εἰσὶν οὐδὲν οὐδαμοῦ. 
οὔτοι μαχρὸν μὲν ἤλϑομεν χώπῃ πόρον, 

ἐκ τερμάτων δὲ νόστον ἀροῦμεν πάλιν; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ εὖ γὰρ εἶπας, πειστέον" χωρεῖν χρεὼν 
ε Α ᾽ ’ ᾽ 

ὅποι χϑονὸς χρύψαντε λήσυμεν δέμας. 

οὐ γὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ αἴτιον γενήσεται 
πεσεῖν ἄχρῃστον ϑέσφατον" τολμητέον" 

᾽ὔ Ἁ 3 , - » “ 7 

μόχϑος γὰρ οὐδεὶς τοῖς νέοις σχῆψιν φέρει. 

ΧΟΡΟΣ. 
2 “2 Σ 

Εὐφαμεῖτ᾽, ὦ 

Υ, 110. 117. Ηο5 νρϑῦβιβ, αυΐ Ογοβίὶ ἐγ υθθαπέμν, Ῥγαάας 
οοπέϊπυϑπάο5 6556 νυἱάϊέ ΜαγκΙ πηι. 

Υ. 117. ΑΙά4. ἄρωμεν. Οοἀά. οπιποβ ἀροῦμεν. ὙΥἱάοπάϊ 
Ῥογβομιβ δά Μίεά. 848. ΕἸπιβί οι δ Ἠργαοὶ. 3283, Μαί(είαθ δά 
Μεά. 841. 

Υ, 118. ΑἸά. δὲ οοἀά. χώρει νεκρῶν. Ἐπιρηάανὶέ ΟΠ ΘΓ, 
Υ, 121, Νοὸῆ βἷπθ οδιιββᾶ βυβρθοίμπι ἔπ ΒΙοπι οἰ ἀϊο ἄχρη- 

στον, υἱ ποτ θοπάμππηι μυΐαγοί ἄχραντον, νοσαθαΐαπι δὲ υβἰἐδέμπι ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΌΪΟσιπὶ ΟΟπΙπΘΠΙΟ ΓΑ 0η6, πὸ ἔδπι ψη]ρ γα 4πὰπι {4 ἄχρη-- 
στον. ϑεά [Δοϊογο ορογὰ γοϑίϊίυϊ ρμοίπεγαί Εαγὶρίἀϊ ρμορέϊσαπι δὲ 
ἀρρτγίπιθδ δσοοπιπιοάδέμπι νοσαθυΐαπι, ἄχρῃστον. Νο φηΐπι, ἱπααυΐέ, 
ἀεὶ ᾳυϊάθαι οὐρα ἤεοί πὲ ἱπάϊοία οὐάωαΐ οἷυβ ἀϊείῖο. Εἰ γαπιπιδέϊοο- 
τὰπι ἱπγοπέιμι οδέ, χρήζειν, δὶ πο ἐρμεϊφογθ οἱ ϑοϑοοῦθ, βορὰ 
ογαοοεζμν Φεἶθ67.6 5Βυϊοοθί, ποθὴ άθ ΓΘ ὁ βυθβογιρίυμι. ἴρβοβ ἰά 
ἀἰβεϊπριοπάϊ οαδδα, ἀυδν 8 ἀπορία γορυσπθί, ἰηβέϊαξαπι ἔα- 
ἰογὶ, εχ Εἰγπιοϊοσίοο Μαρπο οὐπδίαί. Αοἰΐναμι, {πὰ ᾿ΐς ΠΟ Π5Ὲ85 
εδέ Επγίρίά65, μοίξοδβέμφίομι δάϊοοίνἱ Ηδβγοιΐιβ δἀποίαν!ἑ, ὃ μὴ 
χρηστηριασάμενος ἰηϊογρτγοίαίι8. 

Υ, 123. Μιυϊέυμη. ομογὰθ εἰ ϑοϊἀϊογιβ δὲ ΘρῸ ἱπιρθηάϊπιμ8, 
αἰ, αυππὶ ἀρογία (ϑράδην ΓΟΒρΡΟΠβί θη γοβέϊρία ἴῃ 06. Θδγπιΐηθ 
ΓΟροΓπέμγ, δἰ απαπι οἷμβ οὐπηροβί θη θ πὶ ἃπεϊβέγορ ΐσαπι ἀδργθιθῃ- 
ἀδγοπιβ. ΕΒ Θϑίἀθγιβ φυΐϊάθηι 4αθπὶ Ὑἱο]θ πε δὲ ρᾶγαπι ρου ὶ» 
᾿θὰθ πιυξαέϊομΐθιιβ δηἐἰβέγορ! ἶσα τοί ἶδβεί, ἱπ΄ οοπβαγα οὐϊέομκ 
15 οδέοπάϊ ἔδπι ἱποθγίαπη ᾿ᾶπο Γαξοποπ 6586, υὐ οἰΐαπ αἰΐα, 

Θ841:6 ΨΟΓΙ 5: πΉ}} 10 ἰηνθηΐγὶ μοδδὶέ ἀθδβογρέῖϊο. ϑ6ᾳ4 {Π|ΠΔ φιοαὺθ 
οὐ πιδίογθπι 4πᾶπὶ. οὐποράϊ ρμοίοϑέ εογγίρθμάϊ πϑοθββιἑδέθηι ῇογί, 
Ἐσπ,Ρ»75 7». Τσε». 2 



Ἂ ͵ πόντου δισσὰς συγχωρούσας 

("πέτρας Εὐξείνου ναίοντες. 

Ὦ παῖ τᾶς “ατοῦς, στρ. ὁ 

οὐ Ομ 5515. ἀθδι ἃ οπέ ἢἶβ. ἀπὰθ ον θπίοῦ Ὡββθηβίοπθπι Θχίου- 
αυθραπί, (Αὐυὰγο οἶδ πὸ ἀπδίαν σοπίθπάδγθ μ06 ΘΓ Θ πα ΠῸΠ {556 
δη Ἰβέγορ ΐοιπι, ἐδπιθῖ ΠΘᾺΠ6. γοβεϊξαϊ μο556. γθ γοῦ οογία δηξϊβίγο- 
Ρ σα, πἰβὶ ἰπβίρηθβ ἀϊβογομδηξ 5 αἰ πὰ πάο, 4αοὰ ποη μυΐο βρογαγὶ 
Ρο556, βοπὶ ρεαθρμθγίηξ δοάίοοβ, δὲ γνάθου, οέϊαπι δὶ Ἰαπιθπίᾳ Βδθο 
θη πδγπί δη(ἰδίγορ θα, οοπηηυΐεπι ταξ θοαὶ πὶ ΡΓΟΠΙρί 6586, 
ασὰ οδέομ είν. οὐ Ια 6. απο ἴῃ δ βίης ποὰ ἀπθίαθ γοβροι- 

« Βἴομθ5. Νὼιη 41} 50}1 δὶΒ παρ βε5 ἰμβογεϊ βαμέ ΨΘΓΒῸΒ ἰγοοδὶοὶ, 
«φόνος ἐπὶ φόνω, ἄχεά τ᾽ ἄχεσιν, 
ἄγαμος, ἄτεκνος, ἄπολις, ἄφιλος, 

ἢ φυϊάθπι «αὶ δ θὶ γοβροπάθεαμε ἀπθίξαγὶ πορ ροίοβέ: βορὰ ἰά ἐδείυπι 
εδέ δὰ γεΐζίοπθ, ἀθ 4πὰ οχρϊεαίαπι δέ ἴῃ ΕἸ θαι. ἀοείγ. πποίγ. ΠΠ]. 
25. υὐ ὑπὸ Δἰ,0 ἴῃ τμθμῖθγΟῸ οαγΐπἷβ ἃ σογίοβ πποάοβ. ἀοῇοοίθηϑ 
οδηΐί5 ἃ}|10 ἰοσὺ ἰἰβάθῃν οὐ πηοάϊβ γομθίαίαγ, Ἂὐποιπα πιποάμπι δι- 
ἔθπι ᾿ΐ ἀ0 γΟΓΒῚ5. πιθίγο, οἵ ρῥγοϊπέθ οἰΐαπι οδῃίιβ ΘΌΠΟΓΟ ἃ σδρίο- 

Υἶβ Ἰδπηθμ 5 ἰδεϊοππίπγ, ἰΐα αἰΐὰ ρὰγβ5 σαγπιΐἷθ, πὶ πὰ ΓΕΒΡΟΙΒῖῸ 
σογίαῳ ἃρρῶγοί, ποθὴ πιϑέγὶ ΤὈγπιὰπι, 86 τοοϊζαξ ποθι παθοὲ ἀϊνογβαπι, 
πη 416 ἃ" ΤΟΙ (58. ἀπαραοβεὶβ ἀϊδεγοραηέοι. Βοβροπάσπε οηΐπὶ 
ἰμίοῦ 56 ὙΘΓΒΙΒ 186---Ἴ42, οἱ 168---174, ἀυογιπι μα θαΒ οἰο- 
ΓΒ, ἷ. 6. σογγρίναθιιβ οἐμοτὶ αιδογὶέ οχ ἔριν ροπία, δὰ 86. δνὰξ 
Ργοάϊγο νου ιογῖε;: μοβίογογῖθιβ ἀπέθαι Πρ] ρθη τηὰποβ Ὡἰ ΟΕ ΕΓ 
ἔγαίγῖβ, (ἐν το βυβίθπιαξα ἀρογέμμ οδέ αἰΐπ μίαμ 6 σΟ σθαι πα ΓΘ, 
4πᾶπι ᾿ΐὰ, «ἀμ θ5 δὲ Πρ] θηΐα δὲ Ὁμογβ ἐπίο 56. δοπαμ θα πέμ. 
Αφοθαϊε ἕά ἰνὰθο ἐθγέϊα γοβρομπϑὶο, ἐδ υὰ βίαξίπι ἀϊοοίαν ἀν. 126. 
ΗΠ ἀγριμιθηίο, απο ργὸ πηϊνουθὶ σαγηιπὶθ Γαϊοπα ἀπεϊβέγορ δὰ 
οι ἀἸονιβ ὁχ Ἠρθβγοιίο αἰία!ἑ, ἀρ ἀιοπὶ βογίρέαπι δδέ: ἀνταψάλ.- 
μους, ἀντιστρόφους" Εὑριπίδης ᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Ταύροις" τωθὰ 
βοβίθμηξίϊα ἢἶ}}}} ἐγ δυο πάπιπι δέ, ψυσπ Οπιπΐβ Γοβροπβίο, οδἐϊαμη ἀπδ6 
ΠΟ πιδίγὶ μαγἐαΐθ οομπεϊποίαγ, ἀξ ἀπὰ6 ἴῃ βθηΐοηίίαγαπι δὲ δαπεϊοὶ 
πιο ογυμ 5 μα υἀΐη6 ὁδί, ἀντίστροφος ἀϊεσαίαν. Ψόγειβ 128-- 84. 
αἱ Γρμΐθηΐδθ ἐγ θα θαπίαν, οἰογὶ 6586 νἱάϊε "ΓΥγυν ἰυ5. 

γι 1206. [πῃ 5 ἀθοθιβ νϑγβίο δ βοαιαίηβ βὰπὶ ἀδβογίρεϊο- 
ποπὶ ΑἸἀΐπαθ, ἀυδοιπι Θοπδβρίγαγο ρυΐο οοάϊοοβ. οι ἀϊοτιβ δέβὶ ΠΘἢ 
πιὰΐθ ὰθο τροϊδὶβ ἀπάθιβ γοσ β ἐπ ππῖπὰ πη 6 εἰϊπηθίγμ οὐορ!, 
παῖ «“Ἰατοῦς, Δίίχτυνν᾽ οὐρεία, ἴαπιθα ἐοποθάαπι μαΐανὶ ΠΡ Γογιιπι 
βογὶ μέμγαμν., ἔπι ἀπο ἰπ θὰ ὑὐ σγανίονγ, ἰΐα ογάϊοπάαο ἀρρο!αιοαΐ 
ἀθδὸ ἀρίϊον ὁγαξ9 οβέ, ἐὰπὶ ἀποά ἰπίον 56 γοβροπάθγ ΐ ἀπὸ ΨΘΓΒῈΒ 
νἱἀθπίμγ βίους νουβὰβ 192, οἱ 214. [ἃ ἀπεϊδέγομ οόγιπι ᾿ ἀΘ 488 }}5 
ταϊϊο εδί, ἄά ά, β' β', γ' γ᾽, εἰ 5ἷς φαυϊάοπι, αὐ ὦ ἀ δὲ γ' γ' οαπδη- 
(αὖ, β΄ β' ἀὐυΐοπι τϑοϊίθηξαγ δἰπο δαμία, ἀυππὶ δαθέοσα οπιπὶα ἐς 
Ρεοϊογαπέι τ, οὐ πιράϊπιη ἰδηθαξ νὸχ ἱπέογ οὐπίθμμν οἵ οχρογέδμι 
σδηΐι γϑοϊξωξϊοποπ. γοπιποίαπέ απΐοπι ἀπαραδϑίοβ, ρέδϑίθι. νυ. 
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Δίκτυνν᾽ οὐρεία, 
Ἁ 3 Ἁ 2 ͵ πρὸς σὰν αὐλὰν εὐστύλων 

γαῶν χρυσήρεις ϑριγχοὺς 
’ὔ ’ ΄ ς ’ πόδα παρϑέγιον ὕσιον ὅσίας 

κλῃδούχου δούλα πέμπω, 
Ἑλλάδος εὐίππου πύργους 

ἑ Ν ’ , 2 32 δΔ2 καὶ τείχη, χόρτων τ᾽ εὐδένδρων 
ἐξαλλάξασ᾽ Εὐρώπαν, 
πατρῴων οἴχων ἕδρας. 

ἔμολον" τί νέον ; τίνα φροντίδ᾽ ἔχεις; 
τί μὲ πρὸς ναοὺς ἄγαγες, ἄγαγες, 
ὦ παῖ τοῦ τᾶς Τροίας πύργους 
ἐλϑόντος χλεινᾷ σὺν κώπᾳ 
χιλιοναύτᾳ μυριοτευχοῦς 
3. ΕΣ Ψ 3Κ 31 

τῶν ᾿Ατρειδᾶν τῶν χλειγῶν; 

ΤΡΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍ(Ι͂. 

"δ δμωσί, 
δυρϑρηνήτοις ὡς ϑρήγοις 

1356---142. αἰΐψαοί εἰογΐ πη! θγὸβ οὐπἰπηορεϊα γοοϊνι5, βδὰ ἰβέρα 
ἀυῦδ ΨΟΡΒΙΒ ἀϊν βίπι, ἅΠὰ6 ὦ παῖ τᾶς «Τατοῦς, «αἰϊὰθ 1Π|0 Γεβροῦ- 
ἀδηνὲβ ᾿7ίκτυνν᾽ δὐρεία, μόβιφιλπι  οογυριιαθαβ ἀμιὰδὶ ΡΓδθοοτῖε 
ΟΥ̓ οἷο. διποίιβ. 5 θη αν ἵπιρό ραν. Πα ρέοδιςξίο, αἰειπιάδ᾿ ἰὰ γα ΐογ.- 
τὲς οἰϊαπι ἃ ρδγβοπὰθ πιιξαίοηα νοι ϊαὰ πὰ δ οι: ἀό 4 το ἀϊοέμπι 
ἴη ΕἸΕιῖ. ἀσείν. πιρίν. ρ. 373. ψοῆρ τὶ 

...180. Οοτγαμι φογίθ. χμαχίπνμῃ μαγέριη δ Χ νἱγρί πέρι ᾿οοαι- 
Ροδίίπιμι, 6556 Με ΐαθ οβέθιϊἑ δά, γν, 123. 

Υ, 140..ὄ Τάθνὶ μυριοτεύχοις. ϑοίάίογιβ μυριοτευχοῦς, 
ἷ γ. 141. ᾿Αρογεἰββίπνιιῆι . οδέ Θχοίϊδβο ἰνΐρ ψΘΓβιτη. ἐδ Ιοπα ἔογο: 

στρατιάς ταγοῦ τοῦ πρεσβυγενοῦς. Ἰόπαΐ δὲ οἰΐπι ἐπ. φρηξμγα 
οὐϊείοπ!5 ϑ οἰ ἀἸθγίαπαθ οὐ ἧι Ργδοίρξϊοπο ἰρμϊροηΐας Αὐϊἀφηβὶα, ῥ. 17. 

Υ, 148. Τὐργὶ ὦ ὁμωαί. μὰ: 9} 
2 
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140 ἔγχειμαι τὰς οὐκ εὐμούσου 

μολπαῖσι βοᾶς ἁλύροις ἐλέγοις, 

ὃ ἔ, ἐν χκηδείοις οἴχτοις 

αἵ μοι συμβαίνουσ᾽ ἄται 

σύγγονον ἀμὸν χκαταχκλαιομέγνα 

τῃ0ζωᾶς, οἵαν. οἵαν ἰδόμαν 
υ} 5 ’ ὄψιν ὄὃνείρων 

γυχτὸς τᾶς ἐξῆλϑ᾽ ὄρφνα. 
Υ, 5) 2 
ὑλόμαν, ὑλόμαν" 

2 2 ,2 Ύ ἂν οὐχ εἴσ᾽ οἶκοι πατρῷοι" 
1δῦ οἰμοιμοῖ, φροῦδος γέννα. 

φεῦ φεῦ τῶν ἅργει μόχϑων. 
ἰὼ Ἰὼ δαίμων, ὃς τὸν 
μοῦνόν με κασίγνητον συλᾷς 
ω ΄ [4 “ Ν “Αιδᾳ πέμψας, ᾧ τάςδε χοὰς 

160 μέλλω χρατῆρά τε τὸν φϑιμένων 
ὑδραίνειν γαίας ἐν νώτοις, 

Υ, 1456. Τλρθτὶ: τᾶς οὐκ εὐμούσου μολπᾶς βοᾶν. ἘἸοτ. 1. 
τοῖς οἱ ἀεῖπάο πᾶς ργὸ μολπᾶς Ββδγ ἀϊεϊίυγ. Βδοθρὶ εὐπὶ ϑοἰά- 
ἰογο αἰϊίβαιιθ Ηθδίμΐ οπιθπἀδέίοπθμι, βθά πο υὐ ἀλύροις ἐλέγοις 
δαάϊίαπι ογθάδπι δὰ μολπαῖσι. Οοδοογνανὶε ΕἸ ρ᾽ 465 πο γὸ δὰ γογρα 
ἰάθπι ἔδγθ βρη Ποδπίϊα βίο, αὐ ποῖ το πιθάο οομπβέγιϊ μοβδίπέ δέ ἱπίογ 
860 (ορυϊατί, Εὰ γαϊΐο, 4086 πιαχΐπιθ ρμοοίϊοδθ ἀϊείίοπὶ οοπγοηϊέ, 
ιδθὺ εβέ, υὐ ἀλύροις ἐλέγοις τᾶς οὐκ εὐμούσου βοᾶς ἀαϊϊνιιβ 5ἰὲ 
4υἱ ἱπβέγυμηθπεϊ Δρροὶ]αίαν, δὰ εὐμούσου ἀμπέοπι δεροράδέ αἰΐιβ μυΐυβ 
δοπογὶβ ἀαίϊνιβ μολπαῖσι: ἐγ ἐδέὲ Ζωμοέμὲ ορόνγωρ εἷο ἔψεα σατθη- 
ξέδωεια οἔερὲδ υοοὶα σαποηαίο ποῦ ζαφίαδὲζὲφ. 

Υ, 147. ΤλΡρεὶ οἴκτοισιν. 
Ὑ, 149. ΑἸά. εἰ οἀά. νοίέ. καταχλαιομένα, 4υοά Βαγπρδβίιβ 

δἰϊΐααθ ἀδίϊνο οαδιι βογίρβογιπέ, οὐἱ γοοίς ϑοίἀϊοσιβ δὲ Μαξξιΐαθ 
ποιϊπαίΐναπι ργδοίδγοπάμπι ἱπάϊσαγαπέ, φαΐ δὰ ἔγχειμαι τοΐδγγθέωγ, 

Υ, 160. 1 λθγὶ βοπιθὶ οἵαν, ιοά ποι ἀιθίίανὶ ἀμπρ!ΐοαγο Ρο- 
εἶ8., 4πδπι, φιοά ϑείάϊογο ρμἰδοθθαΐ, ἀθίθγε ὀνείρων. 

Υ, 168. Πιρτὶ ὠλόμαν, ὠλόμαν. 
. Υ, 1565. ἴἀθτγὶ οἴμοι. ϑογίρβὶ οἰμοιμοῖ. Ἠος ἰά δεροπέι 

ἀϊοὶ ἰεβίδέυν Αρο!]οπΐιβ Ὠυβοοὶιβ ἱπ Βοκκογὶ Αποοά, ρ. 588, 26. 
γι, 157. Τὐρεὶ: ἰὼ δαῖμον, ὃς τὸν μόνον. Ἐπιοπᾶανϊε 

Ηρφδίβίι5. 
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πηγάς τ᾽ οὐρείων ἐκ μόσχων, 

Βάχχου τ᾽ οἰνηρὰς λοιβᾶς, 

ξρυϑᾶν τε πόνημα μελισσᾶν, 

ἃ νεχροῖς ϑελκτήρια κεῖται. 

ἀλλ᾽ ἔνδος μοι πάγχρυσον 

τεῦχος καὶ λοιβὰν “ἍἍἯιδα. 

Ὦ κατὰ γαίας ᾿4γαμεμνόνιον 

ϑάλος, ὡς φϑιμένῳ τάδε σοι πέμπω" 

δέξαι δ᾽ - οὐ γὰρ πρὸς τύμβον σοι 

ξανϑὰν χαίταν, οὐ δάκρυ᾽ οἴσω. 

τηλόσε γὰρ δὴ σᾶς ἀπενάσϑην 

πατρίδος καὶ ἐμᾶς, ἔνϑα δοχήματα 

χεῖμαι σφαχϑεῖσ᾽ ὃ τλάμων. 

Υ. 1656. [θεῖ κεῖτ᾽. 

Υ, 4173. Τὐρεὶ: πατρίδος, κἐμᾶς, ἔνϑα δοκίμα κεῖμαι. 

“οκήματα ΘρῸ ἱπ σομδιγδ οἀϊιϊοπίβ ϑοἰἀ!οείαπαθ. Ζοκήμασι Ῥοτ- 

βοπῈ5 ἱπ Αάνογβ. ρ. 259. δἴϊεγοπβ Τγαυά. 41:1: 

ἀτὰρ τὰ σεμνὰ καὶ δοκήμασιν σοφά, 

οὐ Ετϑομέ. ἀρὰ δίοραουπι ΟΧΧΥ͂Ι. 12. ὑλερ » 

ϑετῶν δὲ παίδων ποῦ κράτος; τὰ φῦντα γὰρ 

κρείσσω νομίζειν τῶν δοκημάτων χρεών. ἌΝ 

Ῥοτγβοηΐ δπιθιἀαίίοποπι μδ}}}0 πιο ΟΓ6 πὶ πιθᾶ 6586. ἰπἀϊσαν! μηρμᾷ 

ἐΐδ6. ΜΙΝ αἰϊφυδπίο πιΐπιβ μοοίιοα νἱἀοίυγ . ον ον τοῦς 

πδηΐο τϑοϊϊιβ δοχήματα 4πᾶπι δοχήμασι ἵπθᾶγθ. Αἀάϊ ρμοβδβια 

αἰϊα, αὐ ἱπ Ηοτγο. ἦν. 109. 

ἐστάλην Ἰηλέμων 

γόων ἀοιδός, ὥςτε πολιὸς ὄρνις, 

ἔπεα μόνον καὶ δόκημα γυκτέρωπον 

ἐννύχων ὀνείρων. 

, 88. ψῆρο 
τῖ-οθαδα καὶ δοκεῖ μ' ἔχειν, 

. ῃ ϑω ἢ, 
κενὴν δόκησιν, οὐκ ἔχων. Ἃ 

" - ἱ ᾿Ισαγὶ ρμοίοδί. Ἐδο 5 δυ- 
πδαυδπι δος αὐΐάοπι οἰδπι ἈΠΟ ΟΧρΡ : 1 

ἐνῖ δυκήβματα Σ μμτῦηῆ δοκήμασι, ἱπ δοκίμα οοτγγαπιρὶ ροίαϊ!, φααπι 

τα νοὶ βοίιπι τ Βρθυβοῦίθογ σοηβι νυ ΓΙπί ΠΡ γα. 

γ. 174. ϑ5ὶς Μαικίαπάυε. 1ἡδεὶ σφαχϑεῖσα τλάμων. 

πὐρδύῤηθοινοον σατο σπλκτο νὐμυδδ δὰνννοιδιν. κὐον.»ὐκο»»..0.«ἀὐὐοτυπι»ἡπνοκα» 



22 

ΧΟΡΟΣ. 

110 Αντιψάλμους ᾧδὰς ὕμγον τ᾽ 
᾿4σιήταν σοι, βάρβαρον Ἰαχὰν, 
δέσποιν", ἐξαυδάσω, τὰν ἐν 
ϑρήγνοις μοῦσαν νέχυσι μελομέναν, 
τὰν ἐν μολπαῖς “4ιδὰας ὑμγεῖ 

180 δίχα παιάνων. 
3» “ ΩΣ , οἴμοι, τῶν ᾿Ατρειδᾶν οἴχων 

“»»ς ΩΝ 7 , ἔῤῥει φῶς σχήπτρων, οἴμοι, 

Υ. 1706. Νοάιο ΟΝ] υβ 6586 μυΐαπάιιβ οβέ Ευγίμ!465 αγδθοαβ 6856 ᾿ιὰβ πιμ] 6 ΓῸ5, πϑῆι6 γο]αἶββθ θὰβ αχἰβεϊπιαγὶ Ρϑγ αϊυξγηΐογοπὶ ἴῃ ᾿Αβία. Θοπιπογδίϊομ6 πὶ δ βιιθέαβ ἰὰπι θαγθαγὶβ πιοάϊπ 4086 ϑοἰά 
ἰογὶ οοπίθοίαγα οβέ: βοά υὐ Τυγογιπι βαογα οθδιηΐδα εϊδὼ ᾿ΐη 
δὲ οδπίι “Δυγογιπι αἱ Πηρ υπίμγ. 14 ἰγαρ 615 6 πογθ, ὅπ0 ἀνα 
πη ἰἰσεθαΐ ἰϊὰ ἀπὰπι αγαθοα ᾿ΐπρια αἱἱ, γογθὶβ κυνός 
ἴθ Θγοβίο Υ. 1396. οἱ Ριιοθι. 1811. φαογαπι πμοπέϊυπριη (δοῖ! 5 ν Ιδγι8. Θυΐη ἃρἀ ΑΘβολυ πὶ Ῥογβαγιπι οἰ ογ5 ν, 637 δ θυνα 
νοῦο5 βάρβαρα παναίολα δύςϑροα βάγματα Δρρο Ἰδέ, ᾿ 
ΟΥ̓, 177. ϑιῖς ΑἸάϊπα δὲ σοϊϊψααθ οἀὰ, νοΐ, Βοὰ οὐάϊοοα Ρ "Ἢ Θμθπ05 οἱ ΥἹοί. 6χ πιδὶα πιθέγίοἱ ουγγθοέϊοηθ δεσποίνᾳ γ᾽ ἤωω. ΠΡ ν- ΡΘΙῚΒ Οἔϊαπι βογὶρία ἱπ ΕἾΟΓ. 1, 2, δέσποιν" ἄγ᾽ ἐξ- 

Υ. 178. Οοἀά. Ρανὶβ. ΕἸοτ. 1. 2. Υἱοί. 9ογ ἱ 
ἐφ “: ; . ὕἷρήγοισι. ΑἸάϊηὰ να δ μὰ Κιρετ Θπιποβ. νέχυσι μέλεον. Ἐπχπιοπάαδριης ΜαγκΚΙ δ 5 

Υ, 181. ΤΑΡΗΪ ννδθὸ ὑβῆπθ δὰ ἤη ἰηὶ ἱσοηὶ ἱ 
ὑυππί. Μυβσταν θ οἴ οΓῸ μὐϊοξίε ν. Ἂ ἤθελα νὴ δἰ ἀΠ οσιιβ. Αὐἱ αογὶ δᾷδα οπιηΐα θεϑο ἸΒ616 δά - 196 ΝᾺ ἐμὸ ΥΕΓΒῚΞ βοπίθη ἀρ] θ γαϊΐο ἀοοοί, (ομηπιιηΐα Ἃ ενδίπερβῆς. να ἀομηιβ πιᾶϊὰ ΘΟΓΙΠ]Π6 Οαμιββὰβ ΟΟΙΒΘΙΟΓΓΟ οδογὶ Ὧω, Β.15 ἂν 
11 8}}5. φασὶ Τρμὶρθηΐαθ. Αὐάδοϊοῦ οβέ 

. “0 Φ Ν ΠΟ ζ ΄ 

Ροββίἑ, ΕἸμΙΒ] ἷϊ οοηϊδοίαγα: Γ 4180 γαϊάθ μίδδεγθ 
οἴμιοι τῶν ᾿Ττρειδᾶν οἴκων 

ἐῤρει φῶς, ἔῤῥει σκῆπτρον, 
ἢ οἴμοι, πατρῴων οἴκων. 

Θιπηΐπο νοὶ 51 4ΌΙ15. 06 Ῥγοθοέ, γοὶ ἱπ ΠΙθγογιιπὶ βογίρέμγα Ἵ δἀϊθοία βυπὲ {Π|ὰ τῶν ᾿“τρειδᾶν οἴκων, 4πὰ6 πρήτ6 ω δα. μι8 οοπηπιο 6 Ἑοπἰμηρσὶ μοβδυπέ, οἵ, βὶ δὰ ΡΓδθρΤοββᾶ ἀγα τανε -: τροροαξαπι οἴκων ἀϊδέϊηρι! ἃν ἡ“τρειδᾶν οἴκων Ροβίυϊαί, Ἰέδαα ἜΗΝ οἰΐαμι δἰ πηρέγιη Δα ά ἀρβὶξ, γἱχ ἀμπθὶέαπάμπι γἱδέλιι μανϑ ὑπ πὶ Ρβογὶέ ροθίαᾳ τῶν σῶν πατρῴων οἴκων. : ; 
Υ. 183. 1ἡβγὶ ἡ δω Ὁ ἰμιατθ ἀδίογίβοοβ μουν. 

ἶμ86. βιιὰβ 
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’ , 

Ἐκ πατρῴων οἴχων. 
“ , -“ 7) ἤ. 

τίς ἔτ᾽ ἐκ τῶν εὐόλβων Ἄργει 
ΤΩ ΕΎΡ, 2 { 
Πασιλέὼν ἀρχᾶ; 

“ Ἃ : ᾽ὔ γ’ 

μόχϑος δ᾽ ἐχ μόχϑων ἄσσει 

δινευούσαις ἵπποισιν 
-.- 9»» - Ἃ γε» ς Ἢ 

πταγαῖς" ἀλλάξας δ᾽ ἐξ ἕδρας 

Υ. 184. ΤΠὐρεὶ τίν᾽ ἐκ τῶν εὐόλβων, εἱδὶ φιοά ῬαγῖΞ. Α, 
τἰν᾽ ἐκ τῆς τῆς εὐόλβων, γμτῖίοτο τῆς γμυποίί5 δυρροδί(ϊ ἀεἰογὶ 

ἰι5δο, υἱὐ γοΐογε Βοϊββοπδάμιβ, Επιοπάανὶ οὐ βθηίθηζία μοβίυϊαγο 

νἱἀοθαίυγ. [πο θη! θ5 σοπιπθη β δὶ 45 ἀο!οίδέι, ἱπνθηϊοί 

γιά Οαπρογαι δά ΕἸοοίγαμι ρ. 102. 4ιΐ θὲ μίθμιβ δέ ἰηξε]!- 

οἰβδίπιϊβ σοῃἰ ΘΟ. Γ 5. 

Υ. 188. [ρεῖ: πτανοῖς. ἀλλάξας δ᾽ ἐξέδρασ᾽ ἱερὸν ὕμιν 

αὐγᾶς ἅλιος, εἰδὶ φιοά Ῥαγ. Α. πταναῖσιν ἀλλάξας δ᾽. Οὐοτείακίϊ 

Υἱγὶ ἀοοίὶ τοβιϊαθγυηέ ἐξ ἕδρας, 5οἀἄ οἱ ἐδ ἱπίογργοίαίοπο ἀΐββθη- 

εἰπέ οἱ ἀθ οιπθιάἀδίίοθθ ΜΕ ποαι ἀυβοϊαΐαβ ποπιϊπαίνιιβ ἀλ-- 

λάξας, υἱ ΕἸπιβίοῖο, ποάυθ ἱερὸν ὄμμ᾽ αὐγᾶς μὲ Ὡρροδίεϊοποπι 
4 ἅλιος «ἀϊοοίιπι, υὐ ΒΙοπιβοίἀϊο ἰπ ο᾽οββαγίο Αθβοιυ} ϑερί. δά 

ΤΊ". 386. ργοβναίαγ, βοὰ πιθέγὶ αυοῆμιθ ἱπάϊεῖο ροδέ ἱερὸν οχοί ἴ55 

Ρυΐο μετέβαλεν. Εσο νόῦθὸ ὑβὰβ δβέ ἰπ θγοβίθ ν. 1001. 
ὅϑεν ἔρις τό τε πτερωτὸν 
«Δλίου μετέβαλεν ἅρμα 

Ἁ Ν ς ’ ὦ τὰν πρὺς ἑσπέραν κέλευϑον 
οὐρανοῦ προςαρμόσασα 

μογόπωλον ἐς ““ῶ. 
Ἰ)εοϊπάς δινευούσαις ἵπποις πτανοῖς ΜαγκΙαπάϊ ἀὰ Ῥοίορὶξ οψιβ 

ἀσοορὶέ δὲ ἔγαμάθ ἰπ σογίαπιϊπθ οαπ θϑοποπιᾶθ. ἔδιη ἱπέεγργοία- 

οπθιη Μυδβογανίβ ρῥγορίογοα ἱπιριρπαΐ, αυοά {Π0Ὸ ἰπ φογίμμϊπο 

Ῥεϊομὶβ δαιὶΐ ποῦ μονίας δινεύουσαι: πᾶπι οἱ γθοία ἃ ῬΊβα ὑἀβάιὸ 

μἰ ἰβέϊαπι ργορο Οὐτγιδίναπι ἀθοῦγβυη 6558, ἰθϑίθ θιούογο 5΄᾽΄ουϊο 

ΙΨ. 73. πος, βὲ ἴα ογθθι ὀρ ββοης θῆμυβ, οἴπρογο Ῥϑίορομι ρμοΐυδβο 

᾿ιαβίδν Θθποπιαὶ. Εχθηιρῖο ἰὰθο 6586. μοβϑιιῆΐ, αθὰπὶ πιο 4 8 

ἀναξΐ ἀοοίγίπα μοββὶί. ἰβέμπαιθα. ἔπ πιθέμα. ἔὈΐββθ μγοάϊέαπι οδί 

οἰϊαπι ἃ βοιο! δία Αμο!οηὶ! ὦ 1, 702. ϑοά ἡηιυιϊδαιβ ἤϊ, ἀεὶ 

ἔαπι ἱπογρά θέον ἴθ πποάππν γοπὶ δὐχὶί, ἀπε φαΐον ἕωμνα ΘΙ γαρίδα ἰῃ 

Ἰήρροάτγοιπο σογέαίαμι 6556 ἔδγοραί, μὲ ὁχ Ῥαυβαπία Υ]. 20. ουπδίαξ: 

πιθαιογαίψιθ ἀοἰἑποαίαν ἰρρυάγοπιαμι Ρ]]οβέγαίβ πιαῖϊογ [ππὰρ΄. Ι. 

17. ΙΔ νογὸ οἰΐαπι τ ἀϊουΐαμι οδέ, οἴϊπιοογο ᾿ναβίαθν πὸπ μοί Β56 

Ῥεϊοροαν οῳιΐβ ουγὸ εἶγοὰ προίαβ δοίϊδ: 480 πιράν δὶ δογίωμαξαν, 

οἰΐαπι ἰδολ 5 ον ίαγὶ ἰοέιβ ροίαϊέ. 115 Ἰοϊίαγ ἀγριιπθηε. ἀἀἀποίιβ 

ἀε 5015 δαυὶϊβ {Πὰ νοῦθα ἀροὶμίοθἀα. μυΐανε Μιβογανίιβ. Νοη 

πθρῸ, ΡῥΓγοραγὶ βοὺ μοββθ, βθἀ ἔμπὶ ουγγίρϑμάμπι οδδθέ ἰθ6 μιούο: 

δινευούσαις ἵπποις πτανοῖς ἀλλάξας εὖτ᾽ ἐξ ἕδρας ἱερὸν μετέβα-- 



ἱερὸν ἢ ἡ ὄμμ᾽ αὐγᾶς 
190 ἅλιος" ἄλλαις δ᾽ ἄλλα προςέβα 

χρυσέας ἀρνὸς μελάϑροις ὀδύγα, 
’ γ Ὕ . Ἡλι, φόγος ἐπὶ φόνῳ, ἄχεά τ᾽ ἄχεσιν, στρ.γ΄. 

λὲν ὄμμ᾽ αὐγᾶς “λιος. Αἱ νόγοὸ 4πιπι δὲ πονᾷθ βϑηΐοηέϊαθ ἰῃ- 
ἀΐσοπι ἑθπθαὰπί [ἰργὶ, ργαθβέας Ῥϑιορὶβ δαὺβ ἰπέ6 Πρ, πο ἰδπιθη 
οογίδπίοβ οπὶ Θοποπῖδθ, 864 ἀυμπὶ ἰμ πιᾶγο ργαθοϊρίἑανὶε ῬΘΙΟρ5 
Μγείίαπι : ἀθ 4ὰ Γ δἰ πο ἰπ Θγοβίθ ν. 989. ν, 

ποτανὸν μὲν δίωγμα πώλων 
τεϑριπποβάμονι στόλῳ 
Πέλοψ ὃπότε πελάγεσι διε- 
δίφρευσε, Μυρτίλου φόνον 
δικὼν ἐς οἶδμα πόντου, 
λευκοκύμοσιν 
πρὸς ΓΕεραιστίαις 
ποντίων σάλων 
ἠόσιν ἀρματεύσας. 

ἐᾷ 5016 ἐρκων ρνῆνραρ ἃγθίοπι γϑίγο δυγβιπὶ ἤροίοπέρ ἱπίγα γ 
ὅ. βογιρβὶεέ Ευγὶρί 65 οὲ ἰπ ἱ ἱ ἰπ σπαιρδτο νὴ νι οὐβνῆ ἵπ Θτγεβία νϑγβίθιιβ βιιργα δ] αἐΐβ, δὲ ἴῃ 

100. ΠΝ ἄλλοις. ϑοίάϊογο ἀοθϑίιν ἄλλαις. 
᾿ 192. 1λρτὶ ἄχεα ἄχεσιν. Ἐπιοπάανϊἐ ΒαΓηΘβία5. Οδοίθγιπι 

415 ἐγοο ναί 5 δὶξ Ἰνΐς γθγββ ἀμ  ἔαγὶ μΓΌΓΒβ ποὰ μοΐοθί. Ὁ Ν 
υοά α. θϊπάυνγῆο δὰ Ατἰβέοριι. Αν. 8333. ἴῃ οἀϊέϊοῃρ : “8.0. 
ἴῃ πιθηΐθῃ γοηϊί, 6586 05 4υδίίιον ἱπιρογίδεία ππθηξιγὰ ϑομβπολόμα 
ἰά οἰπβαιοά, οβϑέ, υὐ, δὶ ἔα ΠΙΙΠΘΓῸΒ βἱθὶ ἘΠῚ ΙΔ ΠῚ ἑωολουείως 
Ροδίδο, 0} 1ϊ5 πο δέ οοποθάρη δ πυμιθγογιμ δέ πηρίγὶ ΘΓγΟΓ- 
Β᾽ (8, ΝΙξίων ἰδία ορίπΐο ἀμοθιβ πιδηϊξοβίο οογγιρίϊα Ἰοοὶβ ων 
Ρ ιδηΐ8β, 110. δά 4πθπὶ "αθς δὐποίανϊ!ς θιπἀογῆιϊβ, ἴῃ ιυο Ἀϊαυτο ἀϑᾷ 
Ρ οὶ ΥΘΓΒΙΒ, 4ΐ εχ μιιγίββίπνϊβ ἔμοίϊ βυπέ ραθοπίθιβ, πηθηάοβᾶπι 
6588 ᾿ἰθγογαπι βογίρίυγαπι ονϊποιπέ, δὲ αἰΐογο ἴῃ Ι,γεϊβέγαία ἐδ ψυο 
ΠῸΠ ΡΓΟΡΩ ] ογα μγοία!ε Πϊπἀοτῆμβ δὰ ν. 262. υδὶ ΝΗ ἀραδμοε 
ἀυθίίαί [05 ἔαίογὶ οἱ θρ δη ἰββίπιοβ 6556 ἰδηιθίοοι: Ἵ ᾿ 

κάτα μὲν ἅγιον ἔχειν βρέτας, 
κάτα δ᾽ ἀχρόπολιν ἐμὰν λαβεῖν 

ϑοαυππέιΓ 608 δὶ ΨΘΓΘΒΙΙΒ: 
μοχλοῖς δὲ καὶ κλήύϑροισιν 
τὰ προπύλαια πακτοῦν. 

ϑοά δὲ ᾿ογιπὶ βογίρέυγαμι ρᾶγιπι οογίδπι 6586, οἱ πιδρΐβ οἐΐαπι [ἃ- 
βογᾶΓΟ Δηθβίγορ ΐο08 ᾿ργὶ ἀγρπί. 1 ναϊρὸ βἰς Ἰοραπέως: 

ᾧχετο ϑ᾽ ὥπλα παραδοὺς ἐμοί, ΐ 
σμικρὸν ἔχων πάνυ τριβώνιον 
πινῶν, ῥυπῶν, ἀπαράτιλτος, 
ἕξ ἐτῶν ἄλουτος. 
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ἔνϑεν τῶν πρόσϑεν δμαϑέντων 
Τανταλιδᾶν ἐχβαίγει ποινά τ᾽ 

οὶ βἰπιῖϊθ οδὲ βἰπρυίαθ αὐ βυ!!αθδθ δἰ δὶ γοβροπάθγιπέ: οἱ σογίο θᾶ 

Γοβροηβδίο ἱπ ἀποριβ Ροβέγοπιϊβ νϑγβίθιβ γοϑίϊξ! μοίοβέ : ἰπ 115. δὰ- 

ἔδπι ἀποθβ, 4υἱ 1105 ργαθοθάππἪέ, πυμηθγιπι αυϊάθηι, βορὰ ποὴ ἰΐοπι 

116 οὐπὶ ΒΥ] θάγιπι οοπιραγαίοπθ ΘΧ 1ϊβ 485 Ποάϊθ μαθθπιβ βογὶ- 

Ρίαγίὶβ γοβέδιγαγο ᾿ἰοεί, Ὑ᾽άθηίαγ 1{Π| δὶς βογβοπάδ: 

ἐπεὶ οὐδὲ Κλεομένης, ὃς αὐτὴν κατέσχε πρῶτος, 
ἀπῆλϑεν ἀψάλακτος, ἀλλ᾽ 
ὅμως «“Δακωνικὸν πνέων 
ᾧχετό ϑ᾽ ὕπλα παραδοὺς ἐμοί, 
σμικρόν τ᾽ ἔχων τριβώνιον, 
πινῶν, ῥυπῶν, 
ἀπαράτιλτος, ἕξ ἐτῶν ἄλουτος. 

ΟΠἹεπιοβ ἰπ βίγοριια δίς ρυΐο δογγρΘμἀ08 6886: 
χλήϑροισι δὲ 
τὰ προπύλαια καὶ μόχλοισι παχτοῦν, 

Νοπ πιαρὶβ εἰπδάοπι Ὠἰπάογϊ ἀϊδρυξαίίοπο δὰ γ᾽ εβρᾶβ ν. 418. δάάπμοον, 

αὐ Ατβέορμαποπι ἱπ ϑεοςεχϑρία εἰ ““ακεδαιμόνων Βθοιπάδβ ΒΥ} θὰ 

μγοάιχίδβθ ογθάδπι. [)6 ροβίβγϊογ γοσάθοΐο ποὸη Ορὰ5 γνογθὶβ. Θεοῖς 

ἐχϑρὸς αὐυΐοπι αασπι ἰΐὰ υδιγραγοίαγ αὐ Ργὸ ἀπὸ οομπρυβίίο ποπιῖπθ 65- 

βϑέ, ἀρογίιπι δέ γϑοίἰββίπιθ ἀϊοίαπι 6556 ϑεοῖς ἐχϑρία. Θυΐπ ἰά οἰΐαπι 

ϑεοῖσιν ἐχϑρία ἀϊοίαπι οομϊοῖν. ἴυθιμ οηΐμι θ᾿ πάογῆμβ Αγοϊρρὶ οχ 

ΡΙυΐο νοίβιπι, ἱπ {πὸ ϑεοςεχϑρία πιοάϊα Ὀγενὶ 5ἰέ, τέ ἐγιπιθίγιπι 

αἴογέ, ποῦ ογθίο 6586 {γἰπιθίγιιπι. γογθα Αγομὶρρὶ ἀρυά ΒΟ ιοἰ βίαι 

δά {Ππὰπὶ Ὑ Ἔβράγαπι γϑγβιπὶ δίς βογρία ἰρυπίωγ: οἴμοι τέ ἐστι; μῶν 

ἔδωκε; τί σ᾽ ἔδακεν; κατὰ μὲν οὖν ἔφαγε χἀπέβρυξε τίς ἢ 

πανουργία τε καὶ ϑεοςεχϑρία. ΑἸ Νᾶθο αἰ ογ, σοπρίυγὰ πιιέδηέε8, 

ἱπ ἐγ πιθίγοβ γϑάορογιπέ: ἡαόγιιι ουπδίῃ8 πιθπιογαν: Π᾿πάογῆμϑ ἴῃ 

δἀποιαίίοηίθι5 δά βοιοϊα ρ. 544. ΜΙβΐ 11 νϑγβιβ ἰδπιθῖοὶ ἐείγα- 

πιδίγὶ 6886 υἱάθηίιγ, 4005 δὶς σογγίροπἊοβ μαΐο: 

Α. οἴμοι. Β. τί ἔστι; 

μῶν ἔδακέ τίς σ᾽; Δ. ἔδακε; κάτα μὲν οὖν ἔφαγε κἀπέβρυξε- 

Β. τίς; Α. ἣ πανουργία τε καὶ ϑεοῖσιν ἐχϑρία. 

Ἐονίδθβο δἴίον ἱπ ἢπο γϑβιβ ἐππὶ πῶς αυδογεραί, Θεοςεχϑρία 

τὶ νοσανϑυΐαπι 6ββ6 υἱάθίαγ. οπιπὶ δπαϊορίδθ γορυρπδπβ. Νοῴμθ 

οηΐπι οἱ ἀοίοπάοπάο ϑεόςδοτος αὐἀβιίθεοτγὶ μοΐεδέ, υπίεαπι {Πππ4 οἵ 

ορίοἱ πιοίγὶ πϑοοβϑίξαίθ ἔογηναίυμ, οαΐ ἴῃ Εἰγπιο}, Μ. μ. 461, 16. 

οοηβοοσίαίαπι οβέ λαοσσόος, πθοῃ ΓΘΟΐθ, 

Υ. 194. 1ντὶ ποινά γ᾽ οἱ πιοχ σπεΐδει δ᾽. ΕἸπιβίείῃιβ οἱ 

δὰ "'»ν 1. οἔ δὰ Βαροίιαβ ν. 1006. ποινά τ᾽ εἷς οἴκους, σπεύδει τ΄. 

Ελ ποινά τε αυΐάοπι χαὶπ νϑγιπὶ δἰέ ἀυθίίαγὶ ποι ροίεβέ: δἰέθσγα 

απέοπι ραγέϊοαϊα {αιπὶ ροίμοτίε οἰΐαπι δὲ 6886, πὸ δβέ πιϊδιῇ υἱβδ 

οογγϑοίίομο ἱπάϊρθγο. 



195 εἰς οἴχους, σπεύδει δ᾽ ἄἀσπούδαστ᾽ 
γ Ν ᾿ 7 ἐπὶ σοὶ δαίμων. 

ΙΦΙΠΓΕΝΕ 4. 

ἐξ ἀρχᾶς μοι δυςδαίμων 

δαίμων τᾶς ματρὸς ζώγας, 

χαὶ νυχτὸς κείνας ἐξ ἀρχᾶς 

100 λόχιαι στεῤῥὰν παιδείαν 

Μοῖραι συντείνουσιν ϑεαί:" 

ἃν πρωτόγογον ϑάλος ἐν ϑαλάμοις 

“ήδας ἃ τλάμων χούρα 
, ἣ ,ῷ 

σφάγιον πατρῴᾳ λωώβᾳ 
Ν - 2 3 2 7 

καὶ ϑῦι᾽ οὐχ εὐγαϑητον 

ἔτεκεν, ἔτρεζρεν,,. εὖτ᾽ εὐχταίαν 

ἱππείοις ἐν δίφροισιν 

ψαμάϑων Αὐλίδος ἐπέβασαν, 

Υ, 197. Νυ]]α ρογβοόπαθ ποία ἰπ ᾿ἰργὶβ. Αρογίο νϑγὸ ᾿ἷπ σά ΠΟ ΓΘ 
ἱποὶρ!ε Τρ] θη. δῖ. οἰΐαπι Ε]ΙΒ] εἰμ. 

γι. 4200. [Πυγὶ λοχείαν, στεῤβῥὰν παιδείαν, υἰδὶ ΕἾοτ. 1. ; εν, θέ 
λοχέαν. ϑεϊάϊογὶ λοχιᾶν ἀποίογί(αΐο οαγοί. ἈἸπιβ᾽ οἷ λοχίαν στεῤ- 
δὰν παιδείαν δοιίοπίία Ἰαθογαΐ, πὸ μοίοβέ 0 πιοάο σομραΓαΓὶ 

οι Μοάραθ νυ. 1038. 
“4. γ -} ᾽ Ἴ " ἢ 

στρεῤῥὰς ἐνεγκοῦσ᾽ ἐν τύχοις ἀλγηδόνας. 
Θυϊά οπἰπι ΟἸγίαθπποδίγαο ἴῃ μᾶγίαῃ ἀο]υγοβ ὡὰ πιαΐὰ Τρ] ροπΐδο ἢ 
δυδπι ᾿μἰροηΐα ἀπγὰπι βυγίοπι ἀϊεὶϊς, αυοά φοὐἀμοαία 5ἰ6 νυἱοίξϊπια 
Ργὺ Οτγαθοὶβ. (ἰυὰγο λόχιαι ἴὰπι μεϊάθν ππομἱ βογιθοπάνπι 6886, 
αυοὰ ρμογιϊπογοί δἀ ϑεαὶ Π]οῖραι. μθα ΕἸπιβοῖο ἀββομεγὶ πιᾶ- 
Ιυϊέ Μαιιΐδο. 

Υ. 204. ῬΡοκέ μππο νγβιπὶ ἰοσίίηγ ἴῃ Πρ γὶβ ἃ μιναστευϑ εἴσ᾽ 
ἐξ “Ελλάνων, ἀδ 4ιὸ νοῖβὰ νἱάθ δά νυ, 214. 

Υ, 4202. Βην. ϑαλάμῳ. Οοάά. Ραν. Α. Β. Υἱεί. ϑαλάμοις. 
᾿ὰ ΑἸάϊηαπι 4φι 0486 ἴῃ 50 Θχθηρῖο μάρογο αἷὲ Μα(ΐαθ, ποη ϑαλάμοι, 
πὲ ποίδίμμι οδὲ ἃ ϑοιάϊοσο, Μϑυπι νϑῦοὸ δχθιρίυπι ϑαλάμοι, εἰ 
μαμὰ ἀυθίς εἴα φυαοαθο: πάρ Βευμδοιίαπυπι ϑαλάμῳ μεοέϊέμμι. 

γ. 206. Τλπγὶ: ἔτεκεν, ἔτρεφεν εὐκταίαν. Μοηϊέυπι απ 
οΟἰἶπι ἃ πιὸ, βοηβοηίίϊα ΠῸΠ πὐπηβ ἥπδᾶπι πβοίγο ἱπθοηίθ ἐπβογθιάιπι 
6556 εὖτ᾽. 
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γυμφεῖόν γ᾽, οἴμοι, δύονυμφον 

τῷ τᾶς Νηρέως κούρας" αἰαῖ" 

νῦν δ᾽ ἀξείνου πόντου ξείνα 

δυςχόρτους οἴχους ναίω 

ἄγαμος, ἄτεκνος, ἄπολις, ἄφιλος, 

ἃ μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ Ἑλλάνων, 

οὐ τὰν [άργει μέλπουσ᾽ Ἥραν, 

οὐδ᾽ ἱστοῖς ἐν καλλιφϑόγγοις 

χερχίδι Παλλάδος ᾿Ατϑίδος εἰκὼ 

χαὶ Τιτάνων ποικίλλουσ᾽, ἀλλ᾽ 

αἱμοῤῥάντων δυςφόρμιγγα 

. ’ 
" 

γ. 409. [ἐθτὶ νύμφαιον, οἴμοι. ϑδ΄οα Προ γ γύμφαν. Μυξρτὰ- 

νἱυβ νυμφεῖόν γ᾽ - 
᾿ 

Υ. 210. Τὐθτὶ τῷ τᾶς Νηρέως κοῦρας, Βϑαθθηίὶ ΥΘΓΒΕΙ 

αἀϊεϊοπίεβ αἱ αἰ. δδοίάϊοτιβ, ἱπίονϊεοίοπθ ἃ πιοί τὶ 8 ἀρ ύπονι Ἂν» 

βαπὶ «δἰυϊοοίίοιπι ἀοάϊέ, τῷ τᾶς Νηρῆος κοῦρας. ΓᾶΘ66 ψονν 

γογββ δὶ δἀπιῖδβο γύμφαν οὐἰα οἴ Ι008 δέ, μΐο φυραὰθ 60 “-᾿ Ι 

6556 ἀονοί. [{πορίϊδβίπιθ οηἷπι γογβϑα δοαία!οίο βιϊγοίαγ οτγδξ!0. 

ργδοβογεϊπι μγαθρ ΓΟΒΒ5 οαἰαϊ οί! οἶδ. [ἃ γογῸ γῷ μνο: ̓ ἀργ φνοὶ 

Νηρῆος 5Βογιβοπάμπι εβδβεῖ: νἱάθ ἱπέγα δὰ ν. 421. 556: δὶ ργὰ ἊΣ 

ἀϊὲ αοαϊαϊοοίαβ, πἷ ἢ} ππο πυπογαπι 1Π ος 4υσάιθ ρΡΡ Ἀν ἀν 

ἀϊβριίοογο ροββὶς μάρθογ μᾶίεΐ, 4υἷα 5ῖο πονᾶἃ ὙΕ πγρδ Ως, [ὁ μν 

110 νυμφεῖόν γ᾽ ἱπεὶμὶ(. [πὸ ἘΓΑΒΒΟΌΓΕΩ πιοπθ0; “χιελ προνιν ἣν με 

4086 τὲ οχ βορ!ιοο} 18 ̓“χιλλέως ἐρασταῖς αἰϊογί 56} 1 δίεβ ἴῃ μὲ μὴ 

Νοπι. ΥἹ. 85. ποι ἃ πιοίγο, 4υ0ἀ ἱπφποίαπι οδέ » ἈΠ αὐ ρΡγαθδι 

ΒΆΡογο, πὸ ἴθιηθγο βρογποπάθπι 6556 Ηδαίι ἰαάϊοίυπι, ΟἹ πὸ 6550 

φυϊάοπι ἰδέα ϑορ!ο0}15 ψογρθὰ νἱάςαπίαγ. 

ΟΣ]: ἱ ἰβσϑοὲ αἷϊοηο ἰοοὺ ἱπβογίδᾶ 
Υ. 214. ΒΘ Πρ. αὐὰπὶ δηϊπιδἀνοτί ε ΡΡΡΝΣ ἢ, ΤΗΝ 

6556 Βιργὰ μοβέ ν. 201. 11, α μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ ψ' μων 

οὰ οοἰϊοοαπάα οοηδαϊί, (5 ἰυἀϊοίαπι 60 μοαῖα πθθον " ὧν " 

ποά μΐο ρμοβίέι5 1|6 νθυββ Ἱπᾶρ ΒΌτΩ ψίπι ογαίοὶ ἀἀαϊξ, 60 

400 Ιερσοθαίυγ ἰοοὺ ἔδοϊξ αἱ παγγαίο 56 ργδοροβίεγδ. 

. Ἂ : ἰα Μοϊοαρτὶ ἐγαρτποπίο 17. 
Υ, 217. Αυάαᾳοῖα5, οἰΐϊαπι ἀϊοίμα. 1α ; Ι ͵ 

οὰ, Μαίθι. κερκίδος ἀοιδοῦ μελέτας, φιυοὰ ποίανι!ξ Ασἰβίορμὶνδιθβ 'π 

Βαιβ ν, 1316. 

γ. ,18. οορὲ ἱπ Πρ τ. καί, ψιοά οἰδβὶ οπιξί νον γον μας 

κερχίδι Παλλάδος ἰυπχίδδο Ευτγὶρίάθπι μι ΐαπιαβ, ἰϑμλθα «ραν μὰ ᾧ 

(6. αἀάοπάμπι οοηδυΐβθο ᾿ΕΥγ 5, ἀπθμὶ βοαυυί βαμπί 8}, 

(5 πιαχίπια ἴοοο 5 μι πιο ἴῃ Ηδφουρα ν. 466 5664. 
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ξείνων αἱμάσσουσ' ἄταν 

βωμούς, οἰκτράν τ᾽ αἱἰαζόντων 

αὐδάν, οἶκτρόν τ᾽ ἐκβαλλόντων 

δάχρυον. καὶ νῦν κείνων μέν μοι 

λάϑα" τὸν δ᾽ 'άργει δμαϑέντα 

γγ0 χλαίω σύγγονον, ὃν ἔλιπον ἔτι βρέφος 

Υ, 220. Αἰἀϊπαᾶ: 
Τιτάνων ποικίλλουσα, 
ἀλλ᾽ αἱμοῤῥάντων δυςφόρμι- 
γγα ξείνων αἱμάσσουσ᾽ ἄταν, 
βωμοὺς οἶκτράν τ᾽ αἰαζόντων, 
οὐδ᾽ ἀνοικτρόν τ᾽ ἐκβαλλόντων δάκρυον 
καὶ νῦν κείνων μέν μοι 
λάϑα, τὸν δ᾽ Ἄργει ὁμαϑέντα 
κλαίω σύγγονον. 

α. Ὀἱπάοτῆυβ οχ βιὰ οοπίοείαγα οὐϊάϊέ ξείνων αἵμοῦσ᾽ ἄταν βω- 
μούς, 4υὸ αυσπὶ ἰά 5ἰζ δββοαυμέιβ, υὑὐ 4υἱ ΒοαππίΓ ἐγὰβ ΨΘΓΒΙΒ 

Βἰῃρ  ἱπίορταπι βοηίοηίαη οοπέϊποαπί, ναάθ ργοθα 1} 15. 1116 νἱάθσὶ 
οογγθοίίο ροίοβί. Ὑϑγιμ βαπί ἰδηθη οἰΐαπι {86 Θὰπὶ ἀπ ίογο ἀϊ5- 
βυμάθαπέ. Ργίπιιπι δηΐπι αἱμάσσειν αυϊάοπι δᾶδρο, πυβηπάπι διιέθπι 
αἱμοῦν ἀρυά ἱγαρίοοβ ἱπνθηϊίαν, ομμηΐβοήι μθ 6 γϑγθὰπι π0 5 δ] πηι, 
υθἀ π5οίαπι, δποίογ τοι. μαθοῖ, «πὰπι Ηδβγολ {Πὰ: αἱμώϑη, 

ἡματώϑη. εϊπάθ, οἰΐαπι δὶ βογναίο αἱμάσσουσ᾽ ἱπ Βοαιθπεῖνεβ 
γογβίθιβ οἱ βωμοὺς οἱ αὐδὰν εὲ δάκρυον εἱ λάϑα μείπιιπι ρμοάοπι 
ἱπρ! θη ΐα ἐδοίσμε οὐ βοπίθπίϊδθ ποὸὰ οπὶ ἱμδβὶβ γογβίθυβ Πωϊαπίαγ, 
βοὰ ργοἀιοδπίιν ἰπ βοαιθπέϊαμν ὙΘΓΒΌΗΙ ΠΙΠΙΘΓῸΒ, ἰδηθη ἰά ἴμβυπι 
ἰδπίμαπι ἀὐοδὲέ αὐ ἃὺ ἀπερδοβέϊβ βροπάϊαδοϊβ ἀϑθογγθαΐ, υἱὐ φιοάδπι- 
πιράο οἰΐαπι σοπδβοηίδηθιπι δἰζ ἰν5 πιοίγὶ παίαγαθ: οἱ ἄπο νογθᾶ 
ναϊάθ οομπιοπἀδπί πὰπς νογϑιιπὶ ἀδδογὶ ρέϊοποπι, δάχρυον, «αἱ ἃπᾶ- 
Ρδοβίῃβ π᾿ μγίπιο ἀὐᾶπι ἴῃ υἰεϊπιο μοάθ ογανίοῦ δέ δυγίθυδαιθ δο- 
οορίϊον, οἱ ὁμαϑέντα, ουΐι5 νογθὶ υἱεἰπια βυ θα δπίς κλαέω ἴῃ ἢπθ 
γΟΙΒῸ5 οομπιοάθ, ἴῃ πιρϊο νοῦβι υἱχ δε πὸ υἱχ αυϊάοπι ργοάμποὶ 
Ροίυϊί, 

Υ. 422. [1ἰθγὶ οὐδ᾽ ἄνοικτρόν τ᾽, οχ αυο ΤΎΓγννἰἐέι5. νϑγὶβ- 
βἰπιθ αὐδάν, οἶχτρόν τ᾽ οτυϊί. 

Υ, 4215. Γἰυγὶ: ὃν ἔλιπον ἐπιμαστίδιον ἔτι βρέφος, ἔτι νέον, 
ἔτι ϑάλος ἐν χερσὶ ματρὸς, πρὸς στέρνοισί τ΄. Θυοπίαπι ϑάλος 
π0ὺη μοίΐοβέ βυίΐϊπι ΡῈ 86 ριθγιπὶ ἱπέμπέίοπι βἰρπἰἤἴσαγθ, οἰ ἀ θστβ 
ἔτε νέον ἔτι ϑάλος οουϊαποίϊαι ἀϊοίιπι μαΐανὶς ργὸ ἔτ᾽ ἔτι γέον 
ϑάλος, νογβυβαια οχμθυϊέ 05: 

σύγγονον, ὃν ἔλιπον ἐπιμαστίδιον 
τότ᾽ ἔτι βρέφος, ἔτι νέον ἔτι ϑάλος ἐν 
χερσὶν ματρὸς πρὸς στέρνοισίν τ᾽, 
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» ’ 

ἐπιμαστίδιον τότε, νέον ἔτι ϑάλος, 

ἐν χερσὶν ματρὸς πρὸς στέργοις τ᾽, 

Ἄργει σκηπτοῦχον ᾿Ορέσταν. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ὅδ᾽ ἀχτὰς ἐχλιπὼν ϑαλασσίους 
Ἁ ἐγ ων ,ὔ ’ὔ’ 

βουφορβὸς ἥχει, σημαγνῶν τί, σοι νέον. 

ΒΟΥΚΟΟΜ.ΟΣ. 

-Σ Ἢ ὔ ’ 

᾿“γαμέμνονος παῖ καὶ Κλυταιμγήστρας τέχγον, 
γ} “ -»" ’ὔ 

ἄχουε χαιγνῶν ἐξ ἐμοῦ κηρυγμάτων. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

τί δ᾽ ἔστι τοῦ παρόντος ἐχπλῆσσον λόγου; 

ΒΟΥΚΟΜ.ΖΟΣ. 

ἥχουσιν εἷς γῆν κυανέαν ΣΣυμπληγάδα 

πλάτῃ φυγόντες δίπτυχοι νεαγίαι, 
» " ᾽ 

ϑεᾷ φίλον πρόσφαγμα καὶ ϑυτήριον 

φυογαπὶ (οἱ πιράϊιι5 δβδέ, ράγιπι {16 οἰθρῶὰπβ ργορίογ ἐν ἦπ ἢπε ρο- 

βἰίαπι, μαπά μϑῦ]]ο πιϑ!ϊογ οββεέ, βὶ βου μβίββοί τότε γ᾽ ἔτι βρέφος. 

Ἱποοποίηηαμι οδέ δηΐπ ἔτε υἱἱπια οἱ ργοάυοία, 4υππ πῃ ἀσοθιβ 

γοἰϊαυΐβ Ὀγονὶβ βἰ(, οἱ ἰοία ποίαία, 4υππὶ Γοϊίψαα ἀπο ἔτε ποῦ 5βἰπέ 

βυὺ ἰεία. Νόαιο νογὸ {πὰ ἔτε νέον ἔτι ϑάλος αὐυΐ ρῥίαςογο μοΐεδί, 

δυξ οοπιρᾶγαγὶ οὐπὶ {Π|0., αιυοά οιάϊογβ οχ νυ. 1218. αἰ, 

ἔτι νιν, ἔτι βρέφος, ἔτι φίλας 
ἐπὶ ματέρος ἀγκάλαισι ϑρώσχων, 

ἱπ πο ἱπέογροβίίιιπι ργοποπιθη ἔδοϊξ υὐ γϑοίθ τϑρθέδίῃ ἔτι. Νοὴ 

νἱἀφίυς ἀπθἑαπάμπι 6556 4υΐϊπ Θχείάογὶέ τότε. [ὰἃ ἰἱρίίαν γοροβυΐ 

ρῥῖὸ βϑοιπάο ἔτι, ογάϊπθ ψϑγθόγιπὶ πιμίαίο. Ρεγίμγθαίίο ὃχ 6ὸ 

οτία νἱάδέυγ φυοά ᾿ἰδγαγίιβ, αδἱ ἔτε βρέφος Ββογίθογο ἀθνοθαί, οι! 

Ηἱἐδγαγαιη βία ἀπε ἀθοορίϊβ δά ἐπιμαστίδιον ἀθογγανὶέ, αυοά 

νοσαθυϊαπι ἀρογίς δὶς ἀδθυΐϊέ ΦΟἸ]]οσαγὶ, αὐ ρῥεΐπιιβ ἀϊρμοάϊαο ἰοίι5 

ἴῃ ἐργέϊαπι. οἷιβ βυ!]αρᾶπι ἱποίἀογοί, 

Υ. 434. ΑἸά, χυανεᾶν συμπληγάδων. Ῥίογβοπὶ δπιοπάαίο- 

πϑῆὶ ἱπ αείβ. 1]. 2. ρ. 156. Κυανέαν συμπληγάδα' οοπῆγιιαγαπί 
εοοάϊοοθβ ΟΠ Π68. ὰ 
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᾿Ἵρτέμιδι. χέρνιβας δὲ χαὶ χατάργματα 
οὐκ ἂν φϑάνοις ἄν εὐτρεπῆ ποιουμέγη. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍΑ͂. 
,ὔ -»Ὕ , , ΡΝ ἊΝ ποδαποί; τίνος γῆς ὄνομ᾽ ἔχουσιν οἱ ξέγοι; 

ΒΟΥΚΟ.0ΟΣ. 

240 Ἕλληνες, ἕν τοῦτ᾽ οἶδα, κοῦ περαιτέρω. 

ἰΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ 4. 

οὐδ᾽ ὄνομ᾽ ἀχούσας οἶσϑα τῶν ξένων φράσαι; 

ΒΟΥΚΟΜ.ΜΟΣ. 

Πυλάδης ἐχλήζεϑ᾽ ἅτερος πρὸς ϑατέρου. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑΙ͂. 
Ψ« ᾽ ᾿ "92 ’, Ὑ 3 Ύ τοῦ ξυζύγου δὲ τοῦ ξένου τί τοὔνομ ἦν; 

Υ, 242. Ρυγ]δάδθ ποπιθὴ ποὰ πογαΐ Ιρμϊροπία. [ἀθὺ ϑᾶὰπι 
Ροθία διιργὰ ν. 61. ἀϊοθπέθπι ἔδοϊξ ποῦ ζιΐββα ΠΙΠΙπὶ ϑίγορ ΐο, 
ψασπι ἰρβὰ δὲ Ἴαιγοβ ἐγαηβίογγοίυγ. 

Υ. 248. 1 ἸΒΗ τοῦ ξυζύγου δὲ τοῦ Ἑένου τί τοὔνομ᾽ ἦν; 
ἽΜίγυπι μέοθανΐ ααϊδαβάλπι ρυϊυΐδεα, ἀυρσά ΕἸΙΙβΙ οἷα οοπϊοοίε, τῷ 
ξυζύγῳω, αὐϊὰ γοοέΐϊαβ ἀϊοαίαν. τί σοι ὄνομιά ἐστι; ηιὰΐπν τί δῦυ 
ὄνομά ἐστι; Νχπι νεγὸ οἰΐαπι τί σοὶ τοὔνομά ἐστι: Ἐπὶπν ψϑῦγο 
ΧΟΡ Ιογαπι, 4πὰ6 αἰέ! ΕἸ πιβ! οἰ, ἀπο ἰά γίβα βιπὲ δοῃῆγπιαγρ, 
Αὐ 4υδὸ ἑδπάθιη ἡ Ατγίβέοριαιΐβ ἴῃ Κα. 1257, 

ἐμοὶ δέ γ᾽ ὅ τι σοι τοὔνομ᾽ εἴπ" 
οὐ Ῥδο. 189. 

εἶ μὴ κατερεῖς μοι τοὔνομ᾽ ὅ τι πότ᾽ ἐστί σοι. 
5 νϑῦὸ ποη νἱάδέ αἰγοὰθ ἰή γϑγβι τοϊΐνομὰα ἃχ νεθὸ Ρθπ- 
ἀδγθ, δὲ ἐστὶ δυίΐοιη ἑαϊ ἐπα!πιοάο᾽ μογείμογο ὅ᾽ γι σοιῦ οοίο ἜΓΡῸ 
ἀϊοϊίαγ τοὔνομα, ὅ τι σοί ἐστι. δε ἠαἱ αιδονῖέ τί σοι τοὔνομά 
ἐστι; ποι υδογὶί ψωέα ἐἐ ὲ πορεόρ 68, βοᾷ, βαξὶα συϊάοπι Ἰηοἰ εϑέθ 
Βυμογνϑοδηοιπι 14 ἀδάθπβ : φρόαῖ Ζέθὲ 68ὲ φωσα ἤαόφα τῶρρθρε Ἡϊυά νόγο γθοίθ: τοῦ ξυζύγου δὲ τί ἐστι. τοὔνομα, φυΐὰ μοῦ οδέ, 
ἨΟΊΝΕΝ ἀμΐεηε, φμοεῖ ἤασόφέ δοσέμδ, φωξαῖ οοῖ. ... «Ὑὴϊν 
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ΒΟΥΚΟΜΟΣ. 

οὐδεὶς τόδ᾽ οἶδεν" οὐ γὰρ εἰρηκούσαμεν. 

ΙΦΠΠΕΝΕ 14. 

πῶς δ᾽ εἴδετ᾽ αὐτοὺς καὶ τυχόντες εἵλετε; 

ΒΟΥΚΟΜ.ΟΣ. 

ἄχραις ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἀξένου πόρου. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ Α. 

χαὶ τίς ϑαλάσσης βουχόλοις χοιγωγνία; 

ΒΟΥΚΟΟ.ΟΣ. 

βοῦς ἤλϑομεν νίψοντες ἐναλίᾳ ὃ ρόσῳ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ(Ζ. 

ἐχεῖσε δὴ ᾽πάνελϑε, πῶς νιν εἵλετε, ἶ 

τρόπῳ ϑ᾽ ὁποίῳ" τοῦτο ΗὟ βορέαν γακινε, 

χρόνιοι γὰρ ἥκουσ᾽, οὐδέ πὼ βωμὸς ϑεᾶς 

Ἑλληνιχαῖσιν ἐξεφοινίχϑη δοαῖς. 

γ, 245. Νοη πιαὶς εἰβκίυβ κἀντυχόντες ἑίλετε. ϑεά ποι 

ορι5. Ἠαπάϊιβ οοπιραγαν ϑορ}". θεά. Οο]. 1489. 

ἀνθ᾽ ὧν ἔπασχον εὑ, τελεςφόρον χάριν 

δοῦναί σφιν, ἥνπερ τυγχάνων ὑπεσχόμην. " 

γ. 246. [θεῖ ἀκχταῖσιν “ἐπὶ ῥηγμῖσιν. Επιοπάδγιπί νἱγὶ 

ἀοοίϊ οχ Ρίαΐαγομο ἀθ Ὄχϑβιο Ἂς. 7. ρ. 602. Α. υδὶ Εὐξείνου πὸν-- 

γἱρίυμηι. , 

νη» Υ. ραν Ιῖπ Βειν. οππιοπάδίς ἥχουσ᾽. Ἀμίοδ. ἰορεδαδιν οἰ ιταῇ 

σιν. Οὐδέ πω, ἴῃ 40 φυϊάδπι ᾿Βαῤδογαπί, ΠΙΟΠΕῚ 1 γεν ασϑρὶ τ Ὰ 

Ιογἱὶ οἀϊεϊοιίὶβ εἷς ἀϊοίαήν 6556, υὐ αἶδος 6875 δ΄ γεοφεαίμης σε τ τι 

δεν Οταφοὲ δὶς μγὸ εἰδὴ 98 δ ψφῴο φ2:01: δώμρῦ σαδγᾷβοαϊέ, 

αὐ ἴῃ βοριοο! 5 Θεά. ἢ. 717. Ὅν: 

παιδὸς δὲ βλαστὰς οὐ διέσχον ἡμέραι 
τρεῖς, καί νιν ἄρϑρυα κεῖνος ἐνζεύξας. ποδοῖν 

ἔῤῥιψεν ἄλλων χερσὶν εἰς ἄβατον ὅρος. 

4“ 
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ΒΟΥΚΟΜ.ΟΣ. 

ἐπεὶ τὸν εἰςρέοντα διὰ Συμπληγάδων 

βοῦς ὑλοφορβοὺς πόντον εἰςεβάλλομεν, 
δὴν τις διαῤῥὼξ κυμάτων πολλῷ σάλῳ 

χοιλωπὸς ἄγμός, πορφυρευτικαὶ στέγαι.᾽ 
ἐνταῦϑα δισσοὺς εἶδέ τις νεανίας 

βουφορβὸς ἡμῶν, χἀπεχώρησεν πάλιν 

ἄχροισι δαχτύλοισι πορϑμεύων ἔχνος" 
260 ἔλεξε δ᾽, οὐχ ὁρᾶτε; δαίμογές τινες 

ϑάσσουσιν οἵδε. ϑεοσεβὴς δ᾽ ἡμῶν τις ὧν 

ἀνέσχε χεῖρα χαὶ προςεύξατ᾽ εἰςιδών, 
ὦ ποντίας παῖ “ευχοϑέας, νεῶν φύλαξ, 

δέσποτα Παλαΐμον, ἵλεως ἡμῖν γενοῦ, 

266 εἴτ᾽ οὖν ἐπ᾽ ἀκταῖς ϑάσσετον Διοςκόρω, 

ἢ Νηρέως ἀγαάλμαϑ'᾽, ὃς τὸν εὐγενῆ 
ἔτικτε πεντήχοντα Νηρήδων χορόν. 

ἄλλος δέ τις μάταιος, ἀνομίᾳ ϑρασύς. 

ἐγέλασεν εὐχαῖς, ναυτίλους δ᾽ ἐφϑαρμένους 

270 ϑάσσειν φάραγγ᾽ ἔφασχε τοῦ νόμου φόβῳ, 
κλύοντας ὡς ϑύοιμεν ἐνθάδε ξέγους. 

ἔδοξε δ᾽ ἡμῶν εὖ λέγειν τοῖς πλείοσιν, 

ϑηρᾶν τε τῇ ϑεῷ σφάγια τἀπιχώρια. 

κὰν τῷδε πέτραν ἅτερος λιπὼν ξένοιν 

Υ,. 2064. ΑἸά4. ὑλοφορβοὶ, ᾳυοά διογιπέ «υΐ μγϑείογγοπί, 
ΕἸογ. 1. ὑλοφόρους. (ὐδοίοτγί εοἀά. ὑλοφορβούς, ᾳυοά ρῥγοραγυπέ 
Μαγκ δπάιιβ οέ Μιυδβρτγανίιβ. Υαὶ μῈΓ 86 βδ {15 πηῖγᾷ μαβέογιπι ἂρ- 
Ροἰαιῖο ὑλοφορβοὶ πιιίο ἱπορίϊον ἰΐο οδέ, ὑδὶ, δὶ αἰϊὰ οριβ ογαΐ 
Δρροἰατοπ6, μοίϊ5 αι ἀγπιδπία, απδπὶ αυΐθιβ ἴῃ Ἰοοἷβ μαβέογοβ 
68: Ραβοογοηΐ, ἱπάϊσαπέμι. ογαΐ, Ασοθηίιβ πρδοὶο ἂπ χγροΐϊυβ ἰπ 
ΡΘΒυ πα ποίοίῃν. 

Υ. 2566. ΑΙά. ἁρμὸς. Επιοπάανίε Βγοάδοιιβ, ἢγιπαγιιπέσιθ 
εὐἀά. οἴποβ.0 (Οοιΐ, ΕἸπι5]. δὰ Βαςοι. 1092. 

Υ, 274. ΑἸά. πέτροις. Θπιποβ ᾿ἰργὶ ξένην. Βγοάδοιβ πέ- 
τραν, αἱ ΕἸοτν. 1. οἐ ξένοιν. Ὁδοίεγὶ οοὐά. πέτραν. 
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ἔστη, κάρα τε διετίναξ᾽ ἄνω χάτω, 

χἀπεστέναξεν ὠλένας τρέμων ἄχρας, 

μανίαις ἀλαίνων, καὶ βοᾷ, χκυναγὸν ὡς, 
«ν 

Πυλάδη, δέδορχας τήνδε; τήνδε δ᾽ οὐχ ὁρᾷς 

“Ἧ4ἰδου δράχαιναν, ὥς μὲ βούλεται χταγεῖν 

δειναῖς ἐχίδναις εἰς ἔμ᾽ ἐστομωμένη; 

ἣ δ᾽ ἐχ χμιδώνων πῦρ πνέουσα χαὶ φόνον 

Υ. 277. [ἀυγὶ: χαὶ βοᾷ κυναγὸς ὥς. Μίταπι γεγο ἔδπι 

οἷαπιοβυβ 6586 ψδπαΐυγοβ, υὐ αἱ γνοἰιθπμθπίογ. οἰαπιθέ νϑηδίουί δ[έ 

φοπιραγαηάμβ. Νῖβὶ οὐ ἰοἷβ βᾶθρ δα 15 δββοί, δὶ π66 ογδιμιηδίοαθρ 

πος πιρίγὶ ἰοχ ἰαθϑὰ οδέ, νυἱάϊββοπέ Ευνὶρίάθπι βογί μβίββθ χαὶ βοᾷ, 

κυναγὸὺν ὡς Πυλάδη δέδορχας τήνδε. επαίγίοεΒ. οἵ Δρρε!!αγὶ 
Εὺπΐὰ5 δὲ ογπαίῃ νοπαίγίοσαπι μἱπρὶ πυΐββίπιαπι οδέ; οβίοηαϊαιθ 

Βοεί(ἰρογιβ ἰπ Πἶνγὺ αυθπ Βογῖ ρας ἀθ μθγβοπᾶ αν}, οαἱ ἰδποη 

Ρν- ὅ0. δοοίἀϊε, υὐ ἐοβεϊπαπεϊιβ ἱμβρθ οι 5 γογβῖθυ5 41 βυπέ ἴθ θτο- 

βίο 273. 274. ᾿νῖβ νοπαίγι εἶθ οἰϊαπι ἀγοιπι δὲ βαρ (ὰ5 ἐγίθασγοί. 

Οδοέογαμι πα νἱζαρογαγὶ ἰὸς ροβδοῖ, φυοά ΕἸαΡ 8. ἃρ᾿ξαΐι5 ΠπρΊ ΩΓ 

Οτοβίεβ, ἄπθαι ομογίοθαξ ποῦ ἰϊΐοῦ «πᾶπὶ ΠΠδογαΐιπι ἃ Ομ 6 

Αγθοραρὶ ἰυάϊοϊο δά ἀδρογέαπάμπι Π᾿ᾶπῶθ 5ἰ πε! μογιπι τ], πῆγα 

οανὶξ ροθία 60 ἱηνθηίο, 4υοά ν. 942. 5664. οχροηϊξυν. 

Υ. 278. Μοῖϊιβ, πιθὰ φυϊάοιη. βοπίοπε βογιρβίββοί, διΐ τήνδε 

δ᾽ αὖϑ᾽ δρᾷς Ἅιδου δράκαιναν; αυΐ τήνδε τ᾿ (οὐχ δρᾷς:) “4ἐδου 

δράκαιναν. 
γ. 281. ΑἸάϊπα: ἥδ᾽ ἐκ χιτώνων πῦρ πνέουσα, καὶ φόνον, 

πτεροῖς ἐρέσσει μητέρ᾽ ἀγκάλαις ἐμὴν ἔχουσα, πέτρινον ὄχϑον 

ὡς ἐπεμβάλῃ. ΝΕ ἀϊδογοραπέϊαθ. δάἀποίδέαπι ΟΧ οοὐἀά. Νέόο ρῥτοὸ- 

βυπέ ᾶθο Ρ]υΐαγοι αὐ Οοϊοέοη ρ. 1128. Α. Β. ἀλλ᾽ ἵνα ταῦτα 

ἐάσω, τί μᾶλλον ἐναργὲς οὕτως ἐστὶ καὶ πεπιστευμένον ὡς τὸ 

παρορᾶν καὶ παρακούειν ἐν πάϑεσιν ἐχότατικοῖς χαὶ μελαγχολει-- 

κοῖς ὄντα, ὅταν ἡ διάνοια τοιαῦτα πάσχῃ χαὶ ταράττηται, 

αἱ δέ μὲ δᾳδοφόροι μελανείμονες ὄμμα πυροῦσι, 

καὶ 
μητέρα ἀγκάλαις ἐμὴν 

ἔχουσα. 
Εοάοπι ἔεγο πιοάο Βοοί(ϊρογιιβ ἱπ ᾿ἶθγοὸ μά}! ἃπέθ πιθπιογαίο Ρ. 

831. ἱΠπὰ ἐκ χιτώνων πῦρ πνέουσα καὶ φόνον ἀοξεπάθπάμμπι μυΐία- 

νἱί. ΑἸ 5 υἱεΐαπι Ἰαΐογα νίβιιπι οδέ ἰπ ἷβ νου ΐβ, βθὰά ποη δβί ἰῃ- 

γϑηΐυβ 4υἱ οπμοπάαίϊοποπι αἴογγοί οοπιποιογαθίίο. Επογιηέ οθἐΐαπι 

4 οχρίϊοαγο οοπαγοπίυγ. Αο ϑϑίἀ!ογιβ ἰοπρα ΘΔ6Ι16 πἷστὰι γϑϑίθ 

οαραξ ουνγοϊαίυι Πρ ρμυΐαθαί, αὐ βίο ἴρπθα δ πθόθιη ἐχ νοβίρ 

 ρίγαγο Εωγία ἀϊοοτοίαγ. Αἱ 48 Θᾶπι ἱπιαρίπθπι πιθπίθ οοποϊρίαί, 

εἷδὶ ἀϊδοσία ἀθβογίθας οὰπ μαθέαπι ρορία Μαίίδθ διΐθπι ἐχ 

χιτώνων πτεροῖς ἐρέσσεε ἰαπροηβ, ἰά ἱπέογργοίδίιιβ εδέ πόέξθ ὁ 

ἘσπΡ1»15 7». Τάτ. 9 
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“- ᾽ ’ Ϊ΄΄ ὃ ΕΣ ’ γ Ἁ 

πτεροῖς ἐρέσσει, μητέρ ἀγχάλαις ἐμὴν 
ΕΟ ΄ γ ς γ Ὁ 7 
ἔχουσα, πέτρινον ὄχϑον, ὡς ἐπεμιβαάλῃ. 

υεϑδίο »τονιέπμορέζη8 γοϑρεέϑαί. ος γεγο, δὶ Ἄθηδβίγιοιο γοῖ- 
θογαπι βροοίμέυγ, ἀυγι ὁδί; δὶ βϑηΐθπέϊα, γοῖὶ οοπίϊποέ να άδ ἰμ- 
αὐ οπ : δα 8 οδί ηΐπι αἰαΐαμ 6556 ἔπγίαπη, πο υϊβαπδπι οἰγαΐ, 
πἰγυπι Οχ νοβϑέθ ργοπιϊπραπέ αἷἰδθ, δὲ βιιργαὰ νοβίθμι οχ διπιουΐβ. 
Ὁίγαψιθ γθγὸ ἰπ οχρὶοαίίοπθ ἱπορίυβ δβέ μ]υγα}] }β χιτώνων, φιὶ 
γ6] ἰρβθ μῈγ 86 ιπϑηδϊΐ βυβρίοίοποπι μοὶ. γαἸάς ρμίασογοί ΕἸπΙβ] οἱ! 
Βοηϊθηίία, οὐ πη {ΠῸ γοσάθυϊο Ἰαΐίθγο υἱβιπὶ οϑέ ποπιθὴ ἰοοὶ, 6Χ 
4ιὸ πτεροῖς ἐρέσσειν Ἐιγία ἀϊσοτοίῃγΓ, 5ὶ πιοάο χυΐά {ΠΠπιὰ ποπιΐηὶβ 
δὶς νἱἀθγοίυγ ἱμνθηΐγὶ μο55886. Νὰ ἄπο οἰμηΐπο ἰουσὶ, δὶ αυἱά νἱάθο, 
οορίίαγί μοβδυπί, ὑπάδ γϑπϊοθπέθαι οοηδρίοἰαί ΕἸγίαπι Θγοβίθβ, σδϑίυπι 
δὲ πιᾶγθ. Αέ ἴῃ δδοῖο, δοίδογθ, πορῖθιβ νἱχ ἱπνθηϊθίυγ αυϊάαιιδηι, 
οὐδ ποιμθι δἰζ βίπιῖϊο 1}}} φυοά ΐο βογιρέιπι ἰορσίπιθ: τᾶ γ6 δυΐθηι 
βὶ ψυῖβ ἰογίθ ἀοβίρπαγὶ γος ἐκ χλυδώνων 5ογίθβοπάο, πιαρπαπι ἀιι- 
θἱέαέϊοποπι ἰπϊϊεὶς μ] γα 5, αυΐ ἰΐαὰ οδέ ἱπιιβιίδίιβ, υὐ οἰΐαπι ἀρυ 
Πυγεορθγοπθῖι γ. 474. αυοά δρ0Ὸ αυϊάοπι βοίιπι ἱπ ρῥγομπιρία. μάθοὺ 
ΘΧθιρίαπι, βιβρθοίιΒ 6586 νἱἀθαίαγ, [δ] δ νϑγβιιβ Ἰδρππέμγ: 

γλαυκῷ χελαινὸν δόρπον ὥτρυνεν. κυνὶ 
στεῖλαι τριπλᾶς ϑύγατρας ὃ σπείρας βάβαξ, 
τῷ πᾶσαν ἅλμῃ πηλοποιοῦντι χϑόνα, 
ὅταν κλύδωνας ἐξερεύγηται γνάϑων, 
λάβρῳ σαλεύων πᾶν τρικυμιᾷ πέδον. 

Οείμπι ἀἰεῖϊί, Μοιμογαθῖϊα οδέ δυέομι, αιοά, οἰβὶ βαθο ἀρίϊδβίπια 
οβδέ οὲ οἱδρδαη  ββδίιπα βογρίαγα, ἰδμθα Ορέϊπηιβ ἐθάοχ Ῥαγβίθπβὶβ 
κλύδωνος ἰιαθοὲ, ΒοοΠαβίοβαιθ ἰῆ 60 οοάϊοε ὅταν ἐκ τῶν τοῦ 
κλύδωνος ἐκ τῶν στομάτων λέγηται: φυοά 5ἷο οογεοπάμιπι νἱάε- 
ἰυγ: ὅταν ἐχ τῶν τοῦ κλίδωνος στομάτων ἐρεύγηται: ἴη ΡΆΓΑΡ Γαδδὶ 
δυέοπι βὶς βουϊρέμμι: τῷ πᾶσαν τὴν γῆν τῷ ὕδατι τῆς ϑαλάσσης 
πηλοποιοῦντι, ὅταν ἐκ στόματος ἐρεύγηται τοῦ κλύδωνος τῇ 
σφοδρᾷ τρικυμίᾳ σαλεύων πᾶν ἔδαφος. Ηδθς αυΐάοπι ἀπ γίββίμιι 
εδὲ γϑεϑογαπι οομϊπποίίο: δθ4 ἑαπιθῆ ἰδίᾳ οπρπΐα ἐποίαπέ αὐ ἀμδί- 
τὰπάσπι νἱάἀθαίγ ἀπ νϑγὰπὶ 5: κλύδωνος, φυυπιάιθ τ 5. πη οοάϊ- 
εἶθυβ 5ἰΐ λάβρως, ΨΟΓΒΙΒ 111 βίος ἔπογὶπὲ βογίρεϊ: 

ὅταν χκλύδωνος᾽ ἐξερεύγηται γνάϑων 
λάβρως σαλεύων πᾶν τρικυμίᾳ πέδον. 

Νεαθθ οπΐπι, ἰνΐὸ φαϊάθμι, πιὰ ]ϊέ 4015 κλύδωνος γνάϑον Ἰερὶ. ὕὲ 
δὲ Ευγὶρίἀοιι γονογίωγ, οἰϊαπι δὶ πἰμὶ! ἐπ μος νυσάρθυϊο χλυδώγων 
οἰθηβίοηϊβ οϑβοί, απο γοὶ μγορίοεγθα ποὴ γψογὶ 5 π|}}}8 νἱάἀθγοίυγ 
δος εθπἰθοίωγα, πο πιΐγαθι Θββοί φυοπιυίο ἴδπι ποίμπι οἵ ΡΙαπαπι 
ποιοῦ ἰπ χιτώνων δοτγαπιρὶ Ῥοεμοτῖέ, ΑΙ᾿ὰ δὶς Ιαίοί ΘΧΑΕ ΒΟΥ 
ΥΟΧ, οδήπ6 ἃρυὰ Ηρβγοβίυπι ἰῃ αἴγλη οὐπὶ ἰμ50 χιτὼν Ρογμμίδία, 
ἐθ 4ἃὰ τὸ νἱάθη δ ϑέθριιαπὶ οὐϊέῖο [,οπάϊποηβὶβ Ρ- 1444. δοῦῖ- 
θοπάμπι οηΐπι ἢ δ᾽ ἐχ χλιδώνων πῦρ πνέουσα καὶ φόνον. ΗοϑΥ- 
οἰνϊυ8: χλεδῶνες" κόσμοι ὧν αἱ γυναῖκες περὶ τοῖς βραχίοσιν 
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οἴμοι" κτενεῖ με. ποῖ φύγω; παρῆν δ᾽ δρᾶν 

οὗ ταῦτα μορφῆς σχήματ᾽, ἀλλ᾽ ἡλλάσσετο 

ἐώϑασι φορεῖν καὶ τοὺὲς τραχήλους. Αδὶιβ ἀρὰ Αἰδβεπδουπι ΧΙ͂], 

Ρ- 526. Ε΄. ουΐιδ νογββ, 6Χ μᾶγίθ ἂν Ναοκῖυ διιθηάδίὶ ἰῃ ΟΒο6- 
Το Ρ. 76. 5ἷ6, πἰβὶ ἔδογ, βουῖρεῖ ἔαθγαμί: 

δαιδάλεοι δὲ χλιδῶνες ἀρηρότες ἀμφοτέρωθεν 
ἀμφιβραχιονίσαντες ὑπασπίδιον πολεμιστήν. 

δοίποοὶ Εὰγίαβ, 4πὰ6 Αθβοιγο πεπλεχτανημέναι πυκνοῖς δράκουσι 

ἀϊοιπέυγ, δὲ θο υπὶ δηροΐθυβ οἰποίαβ δέ Ὀγαομία ἐογέιοβο ψοϊαπιΐπθ 

βογροπέμπι οἰγοιμηρ! σαΐα5 ἤηρὶ ἀπίίψαι πιοπαπιθηΐα ἀοσοπί, ἔπι 

εἷς ογμαΐ χλιδῶνας ἀρρο!ανὶε Επγίρί465, ᾳυοά δΐ5. {Π|46 φοἸϊατὶ- 
θὰ5., μὶ5 {Π46 ἀγα 5, ἄππι βίπι! ἰαθάαβ ἑθποηέ, ἧἰρηΐὶ ΠΙΟΓΒΈΆΘΙΘ 

νἱρογῖπο πθοθὰ πιϊπαπίιγ, θρογὰθ ρμγοίϊαπη δέ ὡπέθπι δ ἃγίοπι 
δηΐπηιπι ἀἀνογίογθ, α8ἃ βᾶπο ἀεδβογιρεϊοποιι Ευγίαγαπι ρμυθία οοπι- 

Ροϑιυιΐϊέ, Οὐππὶ δαΐπι ΘΟΠΝΠΙΉ 5 ορίπἷο ἔγο5. ποββϑοί Επγίαβ, ἴῃ ΡΥΪπιὰ 

Θᾶτιπι βαίβ μα θαϊέ γϑηπδίγιοἷβ βρθοῖθμι ΠΟΙΒΪΠΩΓΘ : Βοοιηάδπι γ]ρογὰβ 

6χ πιαηΐθιβ ἱπέοπέαπίοπι ἤπρίέ, αἀυδίοπι ἱπ πιοθμπιθη 8 ΟΧρ Οββᾶπι 

σογηογ ᾿ϊοθῖ: ἰῃὰ ἐδγίϊα ογπαίμππι «αϊάθπι ἀγα ἀγα ἐαοαϊἔογαθ πιὰ- 
π5 πιριιογαΐ, βοά αἰγοοῖαβ αὐἱά ἱπνθηϊξ, βρθοίγαπι οοοίβαο πιδέγί8, 

ᾳυοά 1Π|Δὰ βγδοιηϊβ Β βίδῃβ, (ογγιἑυ γᾶ Οτεβέθπι οὐ γμεγάϊυγα, ΡμῈΓ 

διιγὰ5 ὐγνοϊοεί, δοά ἱπ υΐπ5 αυοαι8 ἀοβογίρίϊομο ΓΘρΡ θά θηάϊ 
μἶπ δυηξ ογιεἰοἱ αίᾳιθ ἱπίεγργθίεβ, αυοά ἴῃ Βταμεπια τ ἃ 6ο0η- 

βίγυσέίοπο γϑγθογππὶ ἢ} νἱ{1 6556 νἱάθηΐοβ ἀθ βοπέθπεϊδθ Ρθγγεῖ- 

βἰίαίθ ποῃ οορἐαγιπέ. Νῶιῃ φιϊά ος οϑί, ιειπαάιποάμπι ἰαέον- 

Ρυηρπηί: πτεροῖς ἐρέσσει , μητέρ᾽ ἀγκάλαις ἐμὴν ἔχουσα, πέτρι- 

γον ὕὄχϑον ὡς ἐπεμβάλῃξ υδανῖβ ᾶθς ἱπβᾶπία οογγορίιβ οἷᾶ- 

πιϊζεξ Θγοβέοβ, ἰδθη ἰοααΐ ἰπβᾶπα οὰμπ ποὸη ἀδοοί. Βἴβυπι θηΐπι, 

ποῦ ΒοΟΙΓΟΓοπὶ πιογίϑβοί. Εἰ ἰαπιοθη Μαγκίαπάο μος νἱάεραίαγ ρμα]- 

οογγίπιιπι, ἰηβαπα ἰπβᾶπαπι ἰθααἱ. Αἰφιυΐ ἀπά βεὶΐ, Εαγίαπι, 4π88 

πιδίγὶβ βροοίγαπι ἱπ εἱπὶβ μαθθέ, ταῦροι ἷἰπ 856 6586 οοπίεοίαγαπι 

Εε συρϑια αυΐάοπι ἰοίαπι, ποη βαχυπιΐ Ογθάϊ ἀθ βᾶχο ροββθέ, 8ὶ 

βᾶχυιπι {ΠΠὰ φοβίαγοί : υδιπααπι δας ἱπορίθ ἰά οββοί ἰηγοηίαπι. 
Νυπο μἴαπο ἀρβυγάμπι οβδέ ἱϊππά, ψυοά υἶββ οϑί ἀϊςεγα Ροεία. 

ἴπππῖὸ ἱπέθγρυιπρ:ὁπάμπι ογαΐ βίο: πτεροῖς ἐρέσσει, μητέρ᾽ ἀγκάλαις 

ἐμὴν ἔχουσα β πέτρινον ῦχϑον, ὡς ἐπεμ βάλῃ. Ιἀ γ οἱ ἐπί Προ. 

ἐρέσσει πρὸς πέτρινον ὄχϑον, μητέρα ἐμὴν ἀγκάλαις ἔχουσα, ὡς 

αὐτὴν ἐπεμιιβάλῃ μοι. Ναπι πέτρινος ὄχϑος οδβὲ τυρεβ, ἷβ 488 
ποείὰς Ογεβίεβ. ᾿Αἀ θὰπι σιρθιῆ δἀνοϊαπέεπι ΘΟΓΠΘΓΟ βδὶ νἱ ἀθέων 

Ευγίαπι, πιδί ΓΙ 56}}6 ἃ 86 οοφοίδαθ φιοὰ ἀμπρίοχα ἔδυ βρθοίσπι ἴῃ 
ἰρβύμι γϑϊθ σΟμ ἰ ΘΟ ΓΘ. 

γ, 284. [1 ρτὶ: παρῆν δ᾽ ὁρᾶν οὐ ταὐτὰ μορφῆς σχήματ᾽. 

Επποιάανϊἐ δοίάϊογιιβ, 4υΐ οἰβὶ ποὺ οχ οπιπΐ ρᾶγίθ νϑγἂπι δϑέ γαίϊο- 

βϑῖη ἀββδαμμί5, ἑδπιθη {πὰ μογβροχὶξ γθοιββίπιθ, ποῦ ἀϊοὶ πιρρῖγθ 

οὐ ἰαίγαγε θΘγοβίθιη, βδοά μος δ'δὶ γι] ρδβίογοπι 4υἱ βᾶθο πδγγδαΐ, 

π0π ΘΟμδρθοίαβ πβ4πᾶπι 6586 {Π|85 σϑῦιπι ἔογηιΒ, “88 νἱάθγθ εἰδί 
4 



36 

φϑογγάς τὲ μόσχων χαὶ χυνῶν ὑλάγματα 
ἅ φασ᾽ Ἐρινῦς ἱέναι μιμήματα. 
ἡμεῖς δὲ συσταλέντες, ὡς ϑαμβούμεγοι, 
σιγῇ καϑήμεϑ᾽: ὃ δὲ χερὶ σπάσας ξίφος, 

’ὔ 2 ͵ ΟῚ ᾽’ ᾽ ε 290 μόσχους ὑρούῦσας εἰς μέσας λέων ὕπως, 

ΥἶΒ15 δββοί Θγοβίοβ, βοά οοηϊιάϊββ {πΠππ γοσθβ γἱξα!ογιπὶ φαπηπ)- 
46 Ἰαἰγαΐιβ σὰπὶ αι β: [ἃ νἱέαρογαὶ Μαξΐαθ, ἀαδογθηβ αὶ ἐδη- 
ἄεπι ἀλλάσσεθαι ε5ἷξ τοβ ἱπέθ' 86 δοπῆιπάογθ Νϑῆμθ ἱπ ϑοιἀ]ογί 
ἱπίεγργθίαίϊοπθ οββθὲ 4υθά γοργοθπάογθίιγ, πο Ρἴδιιβ ἃν Ἰοεΐ βθη- 
Βομέϊα ἀθογγαββοί Μαΐδθ, δἰ {Πὰ γθοίθ ἱπίο!!οχίββοπέ, ἅ φασ᾽ 
᾿ρινῦς ἱέναι μιμήματα, πιδθ «ἀποίαξίοποβ δογίπη Ἰπβρὶοἰοπίὶ 
Ρδίθθὶε υἐγίᾳιθ νἱδὰ 6886 δχρι σαί οηΐβ οαπδβα δααὶ » ἴΐὰ υἱ φοεἐΐαπι 
ομΐεϊ μοίπογπέ. Αἱ ποὴ δὲ ἰία, βοά Ρᾶγβ {48 βυπέ ποορβδβαγία 
βθηίοπιϊαθ, ααΐρρθ ἰά οοπεϊποπέϊα, «ιοά ἀθ πρίίι νἱζυ!οτιπι οἱ 
σδηθπι ἰαίγαίι μγαρἀϊοαίαγ: ἀαάγθ νἱγαυίαπι ἀὰὰ6 ὡΔ ὑλάγματα 
δάϊθοία δγὰξ βιυδβίη!. Ηοο ἀϊοϊίί: ἠλλάσσετο τὰς τῶν μόσχων 
φϑογγὰς χαὶ τὰ τῶν χυνῶν ὑλάγματα μιμήματα, ἅἃ φασιν 
᾿Ερινῦς ἱέναι. ᾿Ἵλλάσσεσϑαι φοπβίαξ 6586 Ρδγμΐαγο βὶ δὶ δἰϊαυϊά 
γῈ] ἀδπάο αἰϊπὰ ρὑγὸ δὸ νοὶ δοοϊρίεπάο: ὑπάδ δὲ ιπθγ δβέ οἱ 
γοπάογο. Νυμπο 4 πιθηξἷβ ΘΥΓΌΓΟ ΓῸΒ ἰπίος 856 οοηΐιηάϊε οἱ ΡοΓ- 
πηΐαΐ, ΨΟΓΔπΙ ΓΘΡΙΙ βρραίθαι αἰϊοπαξ ἃν β8β6 δὲ πιιΐαξ ἰῃ ζαϊβδπι. 
ΙΔ αυΐθμι ἱπ «υοά φιϊά ππμίαίιν ἰγαθοθ ᾿ΐηρτιδθ Γαίο ἀσουδαίγο 
β' πΠϊοαγὶ μοβίμ!αί, Πέάψιθ μὰθο δβέ Π]ογαπι γϑγθογαπι βοπέρμπεϊα: 
ὕοσόϑ ἐζέθ οὐζη ζογδ)ρ, σαρμμηεσηθ ἔαέγαξεϑδ 2: θη ὲ8 ΦΥΤΟΥ͂ 6 »7Ὸ 
ἐρέανιοοὲθ ἤαόωέξ, γωαζέα ωγέαο εἰῤοοιρεζοιγ' ἐηερμέζζονο. 

Υ. 287. Αἰάϊια οἐ οοά. Ῥαγ. Α. ρογρογᾶπι ἅς, Βιοάδοιι5 ἅ, 
φυοά ἤγπιασιπέ οἀθέογὶ οοάϊοοβ Ῥαγίβίηὶϊ, 

Υ. 288. Πἰυεὶ: ἡμεῖς δὲ συσταλέντες ὡς ϑανούμενοι, 5ρὰ 
ἩΪ πο σοῦθὸ ἰῃ ΕἸογ. 2. Υἱοί. Βρογβοσρίσμι μιβ, ὑπάθ 4αὰπὶ ϑεἰά- 
Ιοτιβ 'π ργδρίαιοπο μ. 12. ὡς ϑαμβούμενοι ΡγΓορβαββοί, γίβογιυμί 
ης βοϊ!οοὲ ἢ αἰϊβιναπι ΕἸ β] οἷπ5. δὲ Μαιείαθ, πος ρῥγονίἀθ πϑᾷϊι 
αὖ ἰρδὶ σγανίογοπ ποΐαπι ονϊίασίηί. Ναπι οἱ ϑαμβεῖσθϑαι τοοίο 
ἀἰϊοϊίαγ, πἀδβυγρανίέαι6. Ρ]αέαγοιιβ ἴθ Οὐἀοβαγο ς. 4. ψυοά νοὶ οὃχ 
δίοριιαπὶ ϑεϊιποίἀογῖνθ Ἰοχίοο εορποβοὶ Ρυίογαΐξ, οὲ αυοά βογναγιπὲ 
ϑανούμενοι ἀθδυγάμπι 6δέ. (υἷβ δηΐπι πιογέϊβ πιϑέτιβ Ραδβίογι θυ 
ἢ Βοπιῖπθ, 4ΐ ἴμβθ βί δὶ μϑὺ ἀδ!ἐγίαπι τπογέοπι πιρίπιογοεὶ Βϑοέϊβ- 
βίπηθ ἱπάϊοανὶε οἰ ἀ]θγιβ, νἱγ ποη γογθὰ ἰαπέμπι, 5οὰ έϊδπ βοιΐέθη- 
{ἰᾶπὶ γΘΥ ΟΠ δροοίαγο βοϊϊέβ. Εὰπι Βοαιίιβ οδέ δοϊββοπδάιβ. 

Ὗ. 289. [Πρτὶ ὁ δὲ περισπάσας ξίφος, φαοά ἀοίδπάοπάμπι Ρυΐαναΐ οίήϊογιιβ. ϑοὰ περισπᾶν εβὲ αὐδέγωλογο, αεέγαδοτγε. 
ΡΙογβοπιβ Ῥοεῖβ. ρ. 17. οὐ Μαγκίαπάιι5 ὁ δὲ χερὶ σπάσας. θ- Ρογίμπθ πιομιῖί Μαξίΐαθ οἰΐαπι ἰπ Απάγωπι. 167. μγο Αἰάϊπαθ περισπείρων φοἀϊςε5 χερὶ σπείρων ΡΓΆΘΡΕΓΟ. 
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παέει σιδήρῳ λαγόνας εἰς πλευρὰς ἱείς, 

δοχῶν ᾿Ερινῦς ϑεὰς ἀμύνεσϑαι τάδε, 

ὡς αἱματηρὸν πέλανον ἐξανϑεῖν ἁλός. 

κὰν τῷδε πᾶς τις, ὡς ὁρᾷ βουφόρβια 

πίπτοντα χαὶ πορϑούμεν᾽, ἐξωπλίζετο, 

χόχλους τε φυσῶν συλλέγων τ᾽ ἐγχωρίους" 

πρὸς εὐτραφεῖς γὰρ χαὶ νεανίας ξέγους 

φαύλους μάχεσθαι βουχόλους ἡγούμεϑα. 

πολλοὶ δ᾽ ἐπληρώϑημεν ἐν μιχρῷ χρόνῳ. 

πίπτει δὲ μανίας πίτυλον ὃ ξένος μεϑ είς, 

στάζων ἀφρῷ γένειον" ὡς δ᾽ ἐςείδομεν 

Υ. 291, Οὐοαυϊοοίυγαγιπι 4186 ρῥγδθίοῦ ποορββιἰδέθπι ἀθ ἰὸς 
γΟΥβὶ ἰαοίαθ βδαμέ, ομίϊπια, 40ὰ διπθη οὲ ἰρβὰ ἔδοϊϊθ ΘΓΘΠΙΕΒ, 
ΕἸπιβ  οἱϊ εδὲ δά Ἠδγδοὶ. 824. λαγόγας εἷς μέσας. 

Υ. 292. Βοοίϊυ5 Μαίας τάδε μοῦ οὕτως οχρϊσανὶε, 4πᾶπι 
οἰ ογαβ, ψαΐ ἱπίοεγργοίδίυν μωέαηϑ ἐαέδα γασία ατοθγ 6 δωνέαδ. 
διοηΐοπίϊαπι ἐάπθη, ΠῸη Γαίοποπὶ ἰοου(οπἷ5, α4π86 μοάϊθα νΥἱχ οἱ!- 
4πδπι Οὐδβοιιγα οβέ, ρ6γ οὕτως ἀθοϊαγαγὶ ραίοί. 

Υ. 293. Μαγκίαπάιβ ὑγο ὡς, 4υοά ᾿ἰδτὶ μαθοηΐ, ὥςτε βογὶ- 
Βοπάμπε οοπβοραί. Βαγίυβ, βοά ποὺ ἔαϊβιιπι οδέ ὡς. ΥΓΥ. δά ϑ0}.. 
Απίΐρ. 292. θεἰπάθ οὐάϊοοβ οπιπο8 πέλαγος, 5δο4 Αἰδίπα πέλα- 
γον, αμποά βογναγιπί ϑϑι ἀϊθγιβ δἰ 46, ἀσπη ἱπ ΑἸςοβέ. 858. Ηογ- 
οὐΐο5 ἀς [,οίο ἀϊοαί: 

ἢν δ᾽ οὖν ἁμάρτω τῆςδ᾽ ἄγρας καὶ μὴ μόλῃ 
πρὸς αἱματηρὸν πέλανον. 

ὕπάς ΒΠιοδὶ βογρίου νυ. 430. 
ἔνϑ᾽ αἱματηρὸς πέλανος εἰς γαῖαν Σκύϑης 
ἠντλεῖτο λόγχῃ Θρῇξ τε συμμιγὴς φόνος. 

Εὲ Αδβοδυὶυβ Ῥοῖβ. 818. 

τόσος γὰρ ἔσται πέλανος αἱματοσταγὴς 
πρὸς γῇ Πλαταιῶν Ζωρίδος λόγχης ὕπο. 

Ηἰ5 βαΐϊβ ἀοίδπάϊίαν βογρίαγα ΑἸάϊπαθ. ονθθ θηΐπι ἵπ πιαγὶ βίαραπέ: 

γι ν. 204. Νοη πιαΐμι ἰᾶπιθη, αποά οοάϊοοβ μαθοπέ: 4ποά 58ἰς 
ἱπέο Πρ οπάμπι, ὡς πέλαγος ἁλὸς ἐξανϑεῖν αἱματηρόν, τ 76 
7αοίμ δὲ ϑαρ μέροζοοζωη. Νοήυθ οπΐὶπι ἐξανϑεῖν φθμηένο 
Ορυϑ Βαθοί, βθά μοῦ 86 οϑέ εγϑήοσδεοσθ. ᾿θβοιγίυβ ἤῈΓβ. 828. 

ὕβρις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽ ἐκάρπωσε στάχυν 
ἄτης. 



προὔργου πεσόντα, πᾶς ἄνὴρ ἔσχεν πόνον 
βάλλων, ἀράσσων" ἅτερος δὲ τοῖν ξένοιν 
2 , 3 5.4 ’ , Ὁ ΄ 
ἀφρὸν τ ἀπέψη σωματὸς τ ἐτημέλει 

300 πέπλων τε προὐχάλυπτεν εὐπτύχτους ὑφᾶς, 

χαραδοχῶν μὲν τἀπιόντα τραύματα, 

φίλον δὲ ϑεραπείαισιν ἄνδρ᾽ εὐεργετῶν. 
ἔμφρων δ᾽ ἀνάξας ὃ ξένος πεσήματος, 

ἔγνω κλύδωνα πολεμίων. προςχείμενον 

β10χαὺ τὴν παροῦσαν συμφορὰν αὐτοῖν πέλας, 
ᾧάωξέ ϑ᾽. ἡμεῖς δ᾽ οὐχ ἁγνίεμεν πέτρους 

βάλλοντες, ἄλλος ἄλλοϑεν προοχείμενοι. 

οὗ δὴ τὸ δεινὸν παραχέλευσμ᾽ ἠκούσαμεν, 

Πυλάδη, ϑανούμεϑ᾽. ἀλλ᾽ ὅπως ϑανούμεϑα 
315 χάλλισϑ᾽- ἕπου μοι, φάσγανον σπάσας χερί. 

ὡς δ᾽ εἴδομεν δίπαλτα πολεμίων ξίφη, 

φυγῇ λεπάίας ἐξεπίμπλαμεν νάπας. 
ἀλλ᾽ εἰ φύγοι τις, ἅτεροι προςχείμεγοι 

ἔβαλλον αὐτούς" εἰ δὲ τούςδ᾽ ὠσαίατο, 

Υ, 804. Πιυγὶ ἀπέψα, φἰΐϊαπι ἀρὰ Τ,ποίδηυπι Απιογ, Ἢ, 47. 
Τ᾿. 11. Ρν. 450. Κπιοπάαν!ἐ ΕἸπι5] οἰ ι5. 

Υ, 306. Αρυά [πιοϊαπυμι Ἰερίίαν πέπλου οἱ εὐπήκτοις ὑφαῖς 
αἰαιθ εὐπήχτους ὗφάς. Ἐξίαπι ΑἸάϊμα Εωγὶ μι 5 εὐπήχτοις ὑφαῖς, 
βοὰ οοάϊοοβ οππο5 εὐπήγνους ὕὑφάς. δῖος ἱπέγτα ν, 803. οἱ 1434. 
Οδάϊε ἴθ ππο ἰοοῦμι, αὐυοἀ Ῥογβομιβ πιοπΐϊέ οὐ Μροάραθ γ. 67. 
ΑἸάἀΐϊπαπι μδὸ ἰπ ἔαθαϊα αἰϊαιιαπάο πο] ϊογοπὶ Ἰδοίϊοποαν ἀπέ πιϑὶἰογὶβ 
Ἰοοιϊομΐβ νοβίϊρία σοηβογναββο, Μα]θ δγοογοπέμγ θα βἰ μηροὶ νοἱὰ- 
πιΐπο ουίοπίυο. ϑογί μδὶε Ευγίρίἀο5β εὐπτύχτους ὗφάς. 

Υ, 809. [ιρθγὶ ἔγνωκε χλύδωνα. Ἐπιοπάαγιπέ ϑολ]ροῦ οἱ 
Ὠπρογίι5. 

Υ. 311. Ιπῃ Υἱοί, δὰ πέτρους Βιιρογβοτίρίπιπι οἱ, υὲ {ποτίπε 
αὶ ἰορογοπέ πέτροις. 

Υ. 510. Κροίο Μαιμίαο βοαυαίιβ εβέ Μαγκαπάυπι οἐ Βογρ- 
Ιογαπι δά Αγβίοριι. ἔχ. 81. «υἱϊ πιαίογθηι ὑγῸ πιΐπογ ἀϊβεϊποξίοηθ 
δὰ χάλλιστα δρροδιθγιηί. 5ὶ ὅπως ϑανούμεϑα κάλλιστα οχ ἕπου 
μοι μοπάογοπξ, υὐ ϑοίάϊογο οἱ ΒΙομιβειἀϊο δά ϑορί. ς. ΤΡ. 585. 
νἱἀοναίιγ, εὐ πιο ἀρ ]οῦ οβδοέ ογδϑίΐο, δὲ βογί ρβίββεέ ορίποῦ 
Βυγὶρίἀο5 ϑάνωμεν. 

αὖϑις τὸ γῦν ὑπεῖχον ἤρασσον πέτροις. 
ἀλλ᾽ ἦν ἄπιστον" μυρίων γὰρ ἐκ χερῶν 
οὐδεὶς τὰ τῆς ϑεοῦ ϑύματ᾽ εὐτύχει βαλών. 
μόλις δέ νιν τόλμῃ μὲν οὗ χειρούμεϑα, 

κύχλῳ δὲ περιβάλλοντες ἐξελέψαμεν 
πέτροισι χειρῶν φάσγαν᾽, εἰς δὲ γῆν γόνυ 
χαμάτῳ χαϑεῖσαν. πρὸς δ᾽ ἄναχτα τῆςδε γῆς 
χομίζομέν νιν. ὃ δ᾽ ἐριδὼν ὅσον τάχος ὁ 
ὡς χέρνιβάς τε καὶ σφαγεῖ ἔπεμπέ σοι. 

γ, 320. ΑΙά. οὔτις, φιοά πιΐγον ΕἸπιδίοίαπι δὰ Μοά, 1185. 
αἱ ΘΧϑημία πο αυΐθιβ εἰ αὐ οο Ἰοοοὺ ἀϊοέμμι οδέ οοπροβδὶξ, βϑῦ- 
γὰδδθ6, (ὐάἀά., οπιποβ αὖτις, ἃν ϑδοίάϊοτο ἰῃ αὖϑις πιπέξαΐυμπι., 
Πεἰπάς ΑἸά, ἤρασσεν, οοἀά. αγίβἰπὶ οὐ ΕἸογθιεϊηὶ ἤρασσον, υἱ 
ἀθ ποπιηῖπδ οοἸ!οοίϊνο. οηίψας ΕἾοΓ. 1. πέτρας, 2. πέτραν. 

Υ, 322. ΑἸά4. λαβών, ᾳιοά οπιοπάαίπι ὁχ οοάά. οπιπίβεβ. 
γ. 328. Ραᾶγ, Α. τόλμῃ μὲν ἐχειρούμεϑα. 
Υ, 324. [Πιρεὶ ἐξεκλέψαμεν. 14 νογϑυπι ἱπορέππι. 6556 νυἱ- 

ἐϊε Βοιμυβ, 4υΐ πὸὴ πιδ]θ σοηϊοοῖϊί ἐξεχόψαμεν. θά νἱάρίῃγ 'ος 
ΘΟΠ ΠΩΣ Υἱΐαθ ροίΐι8, ἀπδπὶ ἀϊοίϊοπὶ ἐγαρίσαθ οοπνοπῖγθ. Θμᾶγο 
οΧαυ βιεἶβ νογθαπι ἀπὰ ἀοἰοία ᾿ἰ 6 γὰ γοροβιΐ. Ηδβγοϊίυβ: ἐξέλεψεν. 
ἐξέγλυψεν, ἐξελέπισεν. ἘΔ νογὶ 5ἰπ] 5 οδέ μο6, φαᾶπι ἐξεχόψα-- 
μεν, ἃ βογιὶβ ἰπ ἐξεχλέψαμεν 6586 πιυξαίμπι. 

Υ, 8328. ΑΙ4. ὡς χέρνιβάς τε καὶ σφάγι᾽ ἐξέπεμπέ σοι. Ἐχ 
ΕἸον. 1. 2. αἰϊαίμπι τὲ χέρνιϑας. ΙἸάεπι οοἀά. οὐ Ραγ. Α. Β. γἱοί. 
ἔπεμιπέ σοι. αϊοκοηδγίιβ ὡἀ Ῥιιοθπ, 1409. ἐς χέρνιβάς τε καὶ 
σφάγε᾽ ἐξέπεμπέ σοι. Ῥίογβοπιβ ογβ. ρ. 6ὅ. ἐς χέρνιβάς τε 
σφάγιά τ᾽ ἐξέπεμπέ σοι. ϑοϊάϊοτιβ ἐοχ Μυβρτανὶ οππθπἀαέϊοπο, ἐς 
χέρνιβάς τε καὶ σφαγεῖ᾽ ἔπεμπέ σοι. ϑὲὶς οἰϊαπι ΕἸπιδί οἰ δά ν. 
566. Νοη ογαΐ ἰάσποα οδιιββδα, οΓ ὡς ἰπ ἐς πιπέαγοίαγ, 4υὰπι 
χέρνιβες, ρταοβογίϊπι δἀϊυποίο χαὶ σφαγεῖα, τοσίς ργὸ βδογίβοῖο 
ἀϊοαπίυγ, [πίαίυπ ΕΓ μα γογβαπι 6556 Γῷγοοριγοποπι μαίαΐ 
ΒΔΟΒπηδηπιβΒ ν. 195. 5ἰο ἀβ ᾿ρμϊρ θεῖα ἀϊσοπέθμ : 

καὶ τὴν ἄφαντον εἶδος ἠλλοιωμένην 
γραῖαν σφαγείων ἠδὲ χερνίβων πέλας, 

ὉΔῚ ἀυθὶίαγὶ ρμοίοβέ, ἃπ, 4ασπι πὸπ αἰϊαπάθ οοπιρογέμπι ᾿ὰ θα πηΒ 
ἵπ ἀπὰπὶ πριέαίαι 6886 Τρ ἱροηΐαπι, βογίρβογὶ: {6 Γραίᾳ, βἰφυϊάθαι 
Αὐτά ϊβ πυιβαιαπι πηρηξοποαι ἔδοϊξ, βθὰ βδογιποίαπι ἢ] 4 δά Ροεπιδη- 
ἀγίαπι, 4:8 Ταποργαπ οὐ αγαθαπι οοπιρίοοεἰἰϊίαν, γοξίε ν. 3826. 
δὲ νἱἀοπάδ δἀποίαέϊο Βωομπιαππὶ. Αριά ουπιάοπι Πγοορμγοόποπι ν. 
184. χερνίψαντες 50! Ἰα δὲ μᾶγαρμγαβὶβ ἱπίογργοίαπέυν σφαγιάσαν-- 
τες, δἰ ν, 209. χέρνιβας Ἔχροιυπέ ϑυσίας. 



εὔχου δὲ τοιάδ᾽, ὦ νεᾶνί, σοι ξένων 

330 σφάγια παρεῖναι" κἂν ἀναλίσχῃς ξένους 

τοιούςδε, τὸν σὸν Ἑλλὰς ἀποτίσει φόνον, 

δίχας τίνουσα τῆς ἐν Αὐλίδι σφαγῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑαυμάστ᾽ ἔλεξας τὸν φανένϑ', ὅςτις ποτὲ 

Ἕλληνος ἐκ γῆς πόντον ἦλϑεν ἄξενον. 

Υ. 334. ἘΕἸπιβίοἷυβ, οὐβογναίον βογιμοηΐβ αἰ] ΓΘ ἢ ἰββί πηι5. ΠῸΠ 

εἶπ οαιββα οἴθηβιιβ οϑί ᾿ἷβ, “ἕλληνος ἐκ γῆς, 5οὰ χαππι ἴθ γαιῖο- 

πο τοὶ ἱπημίγογτο πορρογοί, δὺ 86 ἃ" γϑοία νἱὰ ἃράμποϊ ῥά β8:}8 

δβὲ, υὐ “Ἕλλην ζαπιϊπίμμιπι 50}}5 μαΐαγοί σγϑοθπίϊογίβ ἃονὶ βογίρίοσὶ- 

νυ5 6586 οὐπάοπαπάμπι. Αἔ, 58ὶ αιυϊάφυδπι, 5δηϊββίπια βαπί 860 

Αδβοθυ! Αραμ. ν. 1263. 
καὶ μὴν ἄγαν γ᾽ “Ἑλλην᾽ ἐπίσταμαι φάτιν, 

οὐ Ευγὶρἰἀϊβ ἱπ Ηφγδο ἀϊβ ν. 151. 
καὶ μὴν στολήν γ᾽ “Ἑλληνα καὶ ῥυϑμὸν πέπλων. 

Θυΐνιιβ μγοίδοίο ποῦ πιᾶρὶβ οἴἶοπάϊ αὐϊδαιιαπι ρμοίεβέ απᾶπι 5 ἰπ 

Ιρ ἰροπΐα ν. 39. 72. οἱ ἰπ Μεάθα νυ. 1391. 

ὃς ἂν κατέλϑη τήνδε γῆν Ἕλλην ἀνήρ" 
καὶ βωμός, “Ἐλλην οὗ καταστάζει φόνος" 
“Ἑλλην ἐς οἶκον ἠγόμην. 

Θυϊὰ οδὲ ἐγρὸ ἡιυοά ποὺ ἰΐοπι μίασογο νἱἀθπίυγ ὅστις ποτὲ ἽἝλλη- 

γος ἐκ γῆς πόντον ἦλϑεν ἄξενον! ϑο !ΠΠοος ποπιὶπὰ ΘΘ ΕΠ ααππὶ 
- ᾿ - ᾽ ΠΡ. ) ’ ςγ" Ἁ ’ὔ ς Ἁ κι 

Ργορτγία ὡἀϊοοέϊνα 5ἰπε, “Ελλην ἀνὴρ, ἔλληνις γυνή, Ἑλλὰς γῆ, 

ὑδὰ ἰΐα ἴῃ βυθδίαπεέϊγα γογίογιπέ, αὐ {Πὰ ἀθ φυΐθαβ ργορτῖὶθ ἀΐσυπ- 

ἐὰν βυινδίαπεϊνα, ἀνήρ, γυνή, γῆ. ἰωιπαθαπι σοπιργθίθπβὰ Θ ΠΕ 1 νι} 

᾿ϑαἷθ. οι ογοηίσ, Εχ ἷβ σοπε ιβ ἀδγναία βυπί αὐϊοοίγὰ 

δ ηϊ πουπεέϊα ἰ4 φυοά μοτιϊποί δὰ θὰπι, «4ϊ ποπιΐπο Θο με} ἀρρο}]ὰ- 

ἴυγ, υὐ “Ἑλληνικός. Ῥτὸ [5 δάϊθοξνὶβ ροοίδο ἰρβ υδυγραηΐ σθη- 

1, αἀάϊεῖβ φιυϊάοπι βυθβέαπεϊν!β, φυοὰ Πὲ β'πθ υ}}ἃ οἴϊεηδβίοπο, δὶ 

ΘΠ. αἰγίδα ποπιΐπἷβ ἰάθπι εβέ, υἱ “Ἑλλην οἶχος, ᾿ Ελληνὶς γῆ. 

Ὀιδογαπέ ἐαπιθη βἰρηϊοαία, Ναπι ἀπππὶ ο' θη ἢ 15 ἀ 6 βὶ β ΠΘΕΠΓ ἩΠῚΒ, 

ὑπᾶ, ἀπὰπὶ ἀθ σοηί ἀπδάδπι, Ἕλλην οἶχος 6βὲ ἀοπιβ παίϊοπθ 

αταροὰ:  Ἑλληνιχὸς αὐΐοιι, 41|8}15 οβδὲ γαθοογαμ: 18 γ6ΓῸ μοίοδβέ 

οἰϊαπι δογιπι 6586, 4] ποὴ δυπί Θγαθεὶ, βίους ασέλωδ ϑφοθ8 

οβδέ δῆμθβ παίΐϊοπα Ῥαγίϊνιβ, ὄιαγφέσοιβ ἀυΐοπι ἀΐοὶ μοίοβί οἰϊδπι 

δἰ ἴαβ ροπεβ, βοὰ Ῥαγίμὶ ἱπ πιοάσπη γι Δίι8. Θυυπι ἱρίίυγ ο π }}18 

πιδρὶβ τὸ σοῦ Δ αυά φθπίϊβ οὐϊπδάδπι 6556, 4πᾶπι αὰ6 ἐΧ 115 

ἀοάποία κυπὲ δάϊοοίϊνα ἀδοϊαγοπέ, πιαΐογοπι ἱπ πιοάππι ἀρρᾶγοί 866 

αἀἰδεγοπεία, ἀυσπι ρόπογο ἀϊβογοραπέ ἃν βιιθβίαπεϊνὶβ βυΐϊβι ξιιδθ 

Απεϊαξεἰοἰϑέα Ρ. 97, 8. δἀποίαγίε, “Ἕλλην γυνή" Φιλήμων ἴαι- 
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ΦΙΓΕΝΕΙ͂ἍΑ. 

εἶεν. σὺ μὲν κόμιζε τοὺς ξένους μολών. 

δαρίῳ. “Ἑλλὰς ὃ ἀνήρ᾽ Σοφοκλῆς “ἴαντι “Ἰοκρῷ, ἱπίοτ θὰ 
4υσπι πιϊαπι ἱπέογοββο βογίρβὶς ΕἸ πιβ] οι, 06 Ορίποῦ ἱπ πιθπίθ 
μβανυϊ!, ᾿“Ελλὰς ποπιθη 6556 δοπιπηβ σΘΠΟΓὶ5. αἱ “ρκάς, πδὰ μἷ6- 
ται 6 ὡὰ ἐδπιϊπῖπα ἐγαπβίαΐαμι, ποη ἰΐοπι ἽἜλλην. Βοοίο: Γυνὴ 
Ἕλλην γψτγορτγίθ οβδέ πλοῦ 4πδ6 6βί Βοπο ἀγαθοιβ. Αρίς Επυδία- 
ἐμΐυ5 Ρ. 1484, 48..{. Αϊἰϑίοπα γοῦν φασὶ φωνὴν «Αϊσχύλος 
λέγει καὶ πότερα γυνή τις Αἰϊἰϑίοψ φανήσεται; οὕτω δὲ 
φασι χαὶ ἄλλα ἐξ ἀρσενικῶν ἐπὶ ϑηλυκὰ μεταφέρονται, ὡς τὸ 
Κίιλιξ δὲ χώρα καὶ Σύρων ἐπιστροφαί. (Ἰορίίυν Σηρῶν) 
καὶ Ὅμηρος" ϑεαὶ δ᾽ ἔπι ποιμένες εἰσί" καὶ Φερεκράτης" 
ἠγούμεϑα τῆς πόλεως εἶναι ταύτας σωτῆρας" καὶ Σο- 
φοχλῆς" τύχῃ γέτῳ σωτῆρι" καὶ Θουκυδίδης" αἱ ἔτυχον 
φύλακες τῆς ἸΠιλήτου" καὶ "“ριστοφάνης" μετὰ τῆς γραμ- 
ματέως συγγράψομαι. ἘΕἰυκάοπι οπΐπι ᾶθο οπιηΐαὰ ϑ ΠΟΥ Β 
δππί. Αἰ εδέ υδὶ πὸ ροββὶἑ αὐἱϊάρπι ἔδπιϊπίπαπι δά ογὶ, αὐ ἰπ 
60 ᾳιοὰ ΠιοΡοοκίυβ δά Αἴδοθπι Ρ. 272. εχ Αγίβίοίε ἰβ Ηϊἰβί. δῃ. 
ΥΙ1. 6. αἰξι!ϊε: ἧ μὲν γὰρ ϑυγάτηρ ἐγένετο οὐκ ΑἸἰϑίοψ, τὸ ὁ᾽ 
ἐκ ταύτης. Ἱπορέμπι οββθέ θηΐπι ΒΌΧῸΒ ποίδπι δάϊϊοογο ποιηΐηῖ, αϑὶ 
Β0Ϊα οβέ υπίνογβδθ βρη β παίαγα δβἰρηϊδουπάδ. Αρρᾶγοί οὃχ ἐδ, 
Ιᾶθο ργομτγίο δὶς ἀΐοὶ, τὐ βογνθίυγ ποίϊο πηβοι! πὶ, αυθιμδαπιοάιπι 
τύχη σωτὴρ ἰοτίαπα ἀϊοϊέιν 46 6δβὲ βογυαίογ, οἵ ἥ γραμματεὺς 
μα 6 4πὰ6 οβέ βογίθα. Εχ αὺ βοαυίϊίῃγ γϑοίθ {ΠΠὰπὶ νοῦ νογαμι 
οὐπδοοίαίϊοποιθ. πδυγραγὶ, αδὶ βρη ποαπέϊιβ παίωγα γοὶ ἱπάϊοαπάα 
εβδίέ. Εἰ ροορίϊβ φυϊάοπι ᾿ἰρογαμπι δέ δὰ αἰϊαπι πιΐπιβ ργοργίθ υἱΐ : 
ἴθ 40 605 ἱπιϊξαεϊ βιιπέ ψγοβᾶρ βου ρίογοβ γθοθῃίυγοβ. Χϑπορβοη- 
ἔθ πιγαραγ Ελληνα φωνὴν ἀϊχίδδα, υυά αἴοεγέ μορβοοκίυβ οχ 
᾿ἶῦγο ἀθ νοπαίϊοπθ 2, 4. (α! β 2, 3): ἱπβρθοίο ᾿ἴδγο ιᾶθο ἱπνθεηὶ 
ἀϊνογβίββίπια, χρὴ δὲ τὸν μὲν ἀρκυωρὸν εἶναι ἐπιϑυμοῦντα τοῦ 
ἔργου καὶ τὴν φωνὴν Ἕλληνα. [Ιὰπὶ ἱπίοΠ Πρ! ροίογ!ε φυϊά ἰπ Επ- 
τἰρίἀϊβ νοῦ β ἀἰβρ!!ουοτγὶε ΕἸπιβοἰο. Ὑ᾽άεθαίυγ θηΐπι βίπθ ουδββα ἀΐ- 

ἰὰπὶ Ελληνος ἐκ γῆς, 4υσπι ἰπ ργοπιρίι οββοί ψιοά 116 γοροποπάμπι 
οοπίοεἰί, ὅςτις ποτὲ ᾿ Ελληνίδος γῆς πόντον ἦλϑεν ἄξενον, ἱπ 400 
ἱππροηάα ὅςτις ᾿ Ελληνίδος γῆς, εἰ ᾿ Ἑλληνίδος ὕςτις. πότ᾽ ἐκ γῆς πόν- 
τον ἤἦλϑεν ἄξενον. Ἀφοΐθ νογὸ 56 Ββαθθθὶ Πθγόγαπι βογίρέαγα, δὶ μᾶθ6 
φαοάδιππιοίο πιἰγαπέοπι ἀΐοογο μαξαβίπιιβ Πρ! ρΓΘπἰωπι, 45 δὶε 116 φαΐ 
Οταθοα οχ ἰογγα, 6χ α0ὰ ποη δἰέ νογὶ βἰπιῖϊθ, δά ἴᾶθο ἱπἰιοβμίἐα! α 

γοπογὶς ἰυοὰ, ἈΠ1ὰ οαῦδα ζυἱξ μορίαθ, υἱὐ ἰπΐγα ν, 482. βογίβογοί, 
ποίας πολίτης πατρίδος “Ελληνος γεγώς. 

Ροίυϊέ ᾳυϊάφι “ Ελλήνων, υἱ ΕἸπιβΙ οἰ νο]οθαί, βογίθογθ, βοά υππὶ 
δἀϊοοίϊνο υἱἱΐ μαοογοί, πιαϊυϊξ “Ἕλληνος ηπαπι ἡ Ελλάδος, 4ιοά εγαΐ 
δπιθίριπι ἐπέασιπι. ᾿Ελλάς, υὐ ἰιος δὐάδπι, πιαβου!παπι ἱηνοπί 
οἰΐαπι ἱπ ϑόρῃ. ἼΤταοι. 1060. Ευγὶρ. Ρίιοοπ. 1518. βεὰ ποῦ ἰΐὰ 
δοοϊρίοπάμπι ἡΠὰ ΘΟρμοο 5 ἐπ ΕἸθοίγα 682. ἐς τὸ κλεινὸν “ Ελλά- 
δος πρόσχημ᾽ ἀγῶνος. 
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τὰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμεῖς οἵα φροντιούμεϑα. 
ὦ χαρδία τάλαινα, πρὶν μὲν εἰς ξένους 

γαληνὸς ἦσϑα χαὶ φιλοιχτίρμων ἄεί, 
εἰς ϑοὐμόφυλον ἀναμετρουμένη δάχρυ, 

840 Ἕλληνας ἄνδρας ἡνίχ᾽ εἰς χέρας λάβοις. 

γῦν δ᾽ ἐξ ὀνείρων οἷσιν ἠγριώμεϑα, 

δοχοῦσ᾽ ᾿Ορέστην μηχέϑ᾽ ἥλιον βλέπειν, 

δύςνουν μὲ λήψεσϑ᾽, οἵτινές ποϑ᾽ ἥκετε. 

χαὶ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἀληϑές" ἠσϑόμην, φίλαι" 

845 οἱ δυςτυχεῖς γὰρ τοῖσιν εὐτυχεστέροις, 
δ) Ἃ “- Ὁ αὐτοὶ καλῶς πράξαντες, οὐ φρονοῦσιν εὖ. 

3 2 , “ ἀλλ᾽ οὔτε πνεῦμα Διόϑεν ἦλϑε πώποτε, 
}ὕ ᾿ ΄ [π ᾽’ οὐ πορϑμίς, ἥτις διὰ πέτρας Συμπληγάδας 

Υ. 8340. Ραγ. Α. λάβῃς, 5υρογβουρίο ἴδπιθῃ οἐ. 

Υ, 342. Οοάά. Ραγν. Α, Ο. ΕἸογ. 1. 2. Υἱοί, δοχοῦσαν. 

γ. 344. [ἀυτὶ ἠχϑόμην. Θυὸο ἤεογὶ ποῦ ρυΐυϊέ ᾿αυἱπ χαὶ 
τοῦτ᾽ ἀληϑὲς ἦν ἄρ᾽ ἀἀ Ἰοο ἴρδυπι γογναπι γοίογγοπί ἱπέογργοίοβ. 
Αἱ ᾿ᾶθς ἱπορία βοπέθπίϊ οδί. Νὸπ ἰος ψϑῦπι 6856 ἀϊοὶξ Πρ] 6- 
εἶα, 86 6886 ἱπάϊρπαίϊοηα οογγορίαπι, βορὰ {πὰ ψιοά ἐϊοὶ 5βοϊογεί, 
ψυῖΐ ἰπξο!οο 5 δος θββϑυΐ, ποῦ θθπθ γεῖϊο ἔθ! οἶθυβ. Θυῦγο ἡσϑό- 
μὴν τϑροβυὶ. [ἃ βὲ δχρογίαιῃ πὰς 6586 εϊοϊς. ϑδίο οἰΐαπι ἴω. 
Ἀιπέάογῆιβ, συμ ράγαηβ πος ἴῃ Ηϊρροϊγίο. ν. 1403. τρεῖς ὄντας 
ἡμᾶς ὠλεσ᾽, ἤσϑημαι, μία. 

Υ, 346. [1ἰρτὶ αὐτοὶ κακῶς πράξαντες. ϑοϊ οτιβ βογίρθη- 
ἄυπι νυἱάϊέ καλῶς, ἴυπι ἐδυίοϊορίαθ νἱίαπάδο οαμβδῶ, ἔππὶ ργορίου 
δογἰβέιπι, ἰυπι απο ᾶθο δβϑηίοπέϊα ἔδινα γἰββίπια δἰς Εαυγίμίἀϊ. 
Μδιι μα αυππ οὐϊοοϊΐ, πθοθββθ π|586 ὑγίιβ ἐπἤθ! 665 6586, αιδῖι 

ἰπέδβεϊ οββθηΐ ἔθ! οἰογίθιιβ, ποῦ υἱἀθέυγ οορίίαββο ἰά ἴρβαπι σοπεϊπογὶ 
ἹΠ|0 οἱ δυςτυχεῖς, «υὶ 5ἱ ποη αὐτοὶ χαχῶς πράσσοντες, ἡυοά 

οββοί ψωδα ἐρϑὲ διιγεξ ἐγηγδίδοσα. βοὰ αὐτοὶ κακῶς πράξαντες, 

ψωΐα 7αοίὲ δωρέ ἐρδὲ ἐηγοίδοσα, ἀϊουπέιγ, μογϊπορίμπι οδέ βὶς 
Ροίΐυβ ἀϊοὶ 4ιδπι γωὲας οὐέτηε 7 ἤοθ86 γμθγμρέ. Ἠαμοῖ θαπιάθπι 
βθηΐοπέϊαπι Επγὶ μί 65 ἰπῖγα ν. 1094, βθ44ᾳ. Ττοδά, 684. Ηοτγο. ἔιγ. 
1291. οὐ, αυἱ ἰοουβ ορτορίο ϑϑἰ ἀἸογὶ οπβοπάἀδεϊοποπι οοηῇγιιδί, 
μιθγίο γοοορίδιη ἃ Βοϊδδοπδάο, Ηρίοπδθ ν. 424. 

ὅταν δ᾽ ἀνὴρ 
πράξῃ καλῶς, ὑψηλὸς εἰς ἀηϑίαν 
πίπτει κακέιυ τοῦ πάλαι δυςδαίμονος. 

“Ἑλένην ἀπήγαγ᾽ ἐνθάδ᾽, ἥ μ᾽ ἀπώλεσεν, 

ἹΜμενέλεών 9’, ἵν αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην, 

τὴν ἐνθάδ᾽ Αὐλιν ἀντιϑεῖσα τῆς ἐκεῖ; 

οἵ μ᾽ ὥςτε μόσχον, Δαναΐδαι, χειρούμενοι 

ἔσφαζον, ἱερεὺς δ᾽ ἦν ὃ γεννήσας πατήρ. 

οἴμοι" χκαχῶν γὰρ τῶν τότ᾽ οὐχ ἀμνημογῶ, 

ὕσας γενείου χεῖρας ἐξηχόντισα 

γογάτων τε τοῦ τεχόντος ἐξαρτωμένη, 
Ρ ,ὔ 

λέγουσα τοιάδ᾽. ὦ πάτερ, νυμφεύομαι 

γυμφεύματ᾽ αἰσχρὰ πρὸς σέϑεν" μήτηρ δ᾽ ἐμή, 

σέϑεν χαταχτείνοντος, ᾿4ργεῖαί τέ νιν 

ὑμνοῦσιν ὑμεναίοισιν, αὐλεῖται δὲ πᾶν 

μέλαϑρον ἡμεῖς δ᾽ ὀλλύμεσϑα πρὸς σέϑεν. 

“4Ἵιδης ᾿ἀχιλλεὺς ἦν ἄρ᾽, οὐχ ὃ Πηλέως, 

Υ. 349. Μαιεμίαθ ἐὰπι ηυΐα ἀπάγειν ἐνθάδε με 586 ἵποοπι- 
πιοάς ἀϊείυπι 5[ζ, ἔππι 4υΐα πανΐβ ποπ΄ γόνογα δἀθιχογέ, 5βοά ἀϊ- 

οοπάμππι ἔμπογὶί, ψαθ δὲ ὑδηρέδ86, «εϊεΐναε δ 6θέ, ργαθβογίϊπι αυυπι 

βοηυδίας ἵν᾽ αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην, οἀϊάϊε “Ελένην ἂν ἤγαγ᾽ 
ἐνθάδε: ἀαθπι βοψαμ βυπέ Ὠἰπάογηϊ!. '"Ταπίυπι ἀθοβέ πὲ βίο βογί- 

ρβογὶε Εωγίρίἀθβ, υὐ π μοίιογὶε φυϊάοπ. Νὰπι ἰἰδθς βογίρίμγα 

απο ργᾶθθθὲ βϑηξθηξίαπι: φρόζα τϑρεὲδ μαυὴδ., φεαθ ἤοίομαμ 
“αυειέθδοί, φιὲδὲ αἰέφολεί οὔδεῥίέσθοδ φωθ τηέροι ααἰνοἠοτϑέ. 
Ιὰ γογὸ ἀϑβοπαπι οδί. Νοη τοραίαν!ἐ νἱγ ἀοοί ββίπιιβ 4αδθ γαῖ 

εδϑοί βϑηΐθηξίαγιαι ποραίίγαγι. δ ἐβ οδέ ὑπὸ Θχθημὶο ἀείιπρί 
Αδβοιυ ἰὼ Ῥγομι. 746. 

τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῆν κέρδος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχει 
ἔῤῥιψ᾽ ἐμαυτὴν τῆςδ᾽ ἀπὸ στυφλοῦ πέτρας, 
ὕπως πέδῳ σκήψασα τῶν πάντων πόνων 
ἀπηλλάγην; 

Υ. 352. [Ιθτγὶ οἵ μ᾽ γμταρίθγς ἄποβ ἐπ ΠῚ. Βοάϊοϊαπα, 4008 
ΟαἰβέοτάϊιβΒ ἦ μ᾿ ᾿άθογθ βογίμβὶέ, ΡἸθγβοπιβ Ῥογίβ. μΡ. 10. οἵ 
Μαγκιαπάινβ οὗ, οἰ άϊογυβ οἷ, δοπίθησοηβ οὐππ χειρούμενοι, π0Π, 

αὐ Μαειναθ, - οαπι ἔσφαζον, «υ ἰά ἀϊοίαπι νυΐξ ργὸ οὗ μὲ 

σφάξοντες ἤγαγον. [ἴΐὰ εἰ ἸΙοψιὶ Ἰΐουϊξ, πιΐππι εβδέ ψογραμ 

οὐπ 400 ποῃ μοξδὶξ οἱ οοπίθπρί. Ερο βογναπάδπι ἀπχὶ ἐϊίδπι 
δπεϊφυΐογιπ ἰἰδγογαπι βογὶρέμγαπι: δὲ διυίοπ οἱ δά ν. 848. το- 

ογοηάμηι. 

Υ, 3064, ΕἸογ, 1. 2. Υἱοί, τῶν τοῦδ᾽ οὐκ ἀμνημονῶ. 
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[χη - ’ γ ε ’ ϑ 'Ψ ὧν μοι προεῖπας πόσιν" ἐν ἁρμάτων δ᾽ ὄχοις 
εἰς αἱματηρὸν γάμον ἐπόρϑμευσας δόλῳ. 

866 ἐγὼ δὲ λεπτῶν ὄμμα διὰ καλυμμάτων 
ἔχουσ᾽, ἀδελφόν τ᾽ οὐκ ἀνειλόμην χεροῖν, 
ὃς γῦν ὄλωλεν, οὐ χασιγνήτῃ στόμα 
συνῆψ᾽ ὑπ᾽ αἰδοῦς, ὡς Ἰοῦσ᾽ εἰς Πηλέως 
μέλαϑρα- πολλὰ δ᾽ ἀπεϑέμην ἀσπάσματα 

870 εἰραῦϑις, ὡς ἥξουσ᾽ ἐς 4ργος αὖ πάλιν. 
Ύ ὅν ΄ 2 [«᾿ “ ὦ τλῆμον, εἰ τέϑνηκας, ἐξ οἵων χαλῶν 

ἔῤῥδεις, ᾿Ορέστα, καὶ πατρὸς ζηλωμάτων. 
τὰ τῆς ϑεοῦ δὲ μέμφομαι σοφίσματα, 
ἥτις, βροτῶν μὲν ἤν τις ἅψηται φόγου, 

΄- Ρλ} τ: Ν Ρ' ’ »}) “» 7 -θ 870 ἢ καὶ λοχειας, ἢ νεχροῦ ϑίγῃ χεροῖν, 

Υ, 868, 1μἱϑγὶ προςεῖπας. ϑοτίρδὶ, φαοὰ το5 οχίρογε νἱάθ- 
θαίιν, προεῖπας. Ἰὰ ποι ἀφοϊϊπαξβο ἰγαρΐοοβ ἃγριπθηίο οβέ 50- 
Ρ ΟΟΙ 5 ἰπ Θεά. ΚΗ. γνϑγβιβ 801. ἰπ 400 ἰάοιη νἱξίπιπι βυβέμ τέ 
Βνυποκίιβ. οίπάθ ΕἸογ. 1. 2, οἰἰίαηε δ᾽, αὐ ΠΙργαγίιβ. νἱἀθαΐων 
ἴῃ βοημθπέθ νογβιι πορϑμεύσας Βοτὶρέμγιιβ [ιῖδδ56. 

Υ. 866. νηὶ ἀδελφὸν τοῦτον εἱλόμην χεροῖν. Ἐχἰπιΐαπι 
Ὑγγνν μἰτ{ ἐπιοπἀδέϊοιεπι οὐτ᾽ ἀνειλόμην χεροῖν, --- οὐ κασιγνήτη 
στόμα συνῆψ᾽ ὑπ᾽ αἰδοῦς, μτοναίαπι ἃ ϑεμαοίογο αὐ ΤΠ αμν. ΒοΒβ. 
Ρ: 229. ἃν δοάοπι ϑοϊιαθίογο μοβίθα δὲ αυϊάθπι ψιοά οὔτε αἰϊθπαπι 
ἰοοῦπι οσουραγεί, τγοϊθοίαπι 6886, ϑϑἰἀ]ογυ δυΐοπὶ ποη 6556 προθββᾶ- 
τἰαπι υἰβᾶπι, ἔμιπ πηΐγιπι οβέ, υτἱὐ ογοάϊ ποῦ ροββοῖ ηἰβὶ βογίρέυπι 
ἰερογοπβ. δοιὰ πἰπίγαμι ἤθη εἰοηάϊί Θοδαρίογιβ δά ἰά, ᾳιοά 
Ὑγγν 5 οἰΐαπι χασιγήτη ποπιϊπαίνο, ποῦ ἀαέϊνο οαδι, βογῖθο- 
νεῖ. δοά ἐδῆθη οἰβὶ νυἱζΐυπν γϑο ββίπιθ ἀοργοοπάϊέ ᾿ΓΥγυν ἰἐέιι5, 
ἔδιθη γογὰ οἰ ἔπρὶς οπιοπάμπάϊ τγαϊϊο. ϑογίθοπάμμν δγαξ θηΐπὶ 
ἀδελφόν τ᾽ οὐκ ἀνειλόμην χεροῖν. ϑιπι 8 οοπβέγιοεϊο γ., 1332. 
Εο 5ἰπιὺὶ ἀεξεπάϊυν χασιγνήτῃ, ηυοά νοὶ μεθ 86 ἀρέϊιβ δβέ 4υδπι 
κασιγνήτῳ. ΥἹγρίποπι δηΐπι ΕἸΘοίγαπι, 4υὰ8 ἐπ πᾶς ἔαθαϊα πὲ απΐςα 
ΒΟΓΟΓ ΠΙΘΠΙΟΓαΐΠΓ, σοπίγα ἰπέιθγὶ δὲ ὁβου!αγὶ ργὰθ ράογο γογίία οϑέ 
πμρίμγα, ΠΟ Ρδγνα πὶ ρθγι Θεγοβίθμι. 

Υ. 367. ΑἸά. κασιγνήτη. Υἱοί. κασιγνήτῃ, Βυρογδοτὶρίο ὠ. 
Εῤλ κασιγνήτω ῬατίΒ. Α. ΕἾἸοτ. 1. 2. δἀδογὶρίιπιαιθ ἰὰ φαϊεϊοηὶ 
Βα5. 1544. πῃ ΐ}}. Βοά!οϊαπα. 

Υ. 310. [Γἀμεὶ εἰςαῦτις φυοά οοτγοχὶἑ ϑομδοίρδυιβ, 
Υ, 371. Πιργὶ χακῶν. Ἑπποπάδγιπε Κοἰβκίιβ, Μαγκίαπάιι, 

Μυκρτανίηβ. 
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- ε ’ βωμῶν ἀπείργει, μυσαρὸν ὡς ἡγουμέγη, 
αὐτὴ δὲ ϑυσίαις ἥδεται βροτοχτόγοις. 

οὐχ ἔσϑ᾽ ὕπως πότ᾽ ἔτεχεν ἡ Διὸς δάμαρ 
“Τ“ητὼ τοσαύτην ἁμαϑίαν. ἐγὼ μὲν οὖν 

τὰ Ταντάλου τε ϑεοῖσιν ἑστιάματα 

ἄπιστα χρίνω, παιδὸς ἡσθῆναι βορᾷ, 
Ἷ , 

τοὺς δ᾽ ἐνθάδ᾽, αὐτοὺς ὄντας ἀνϑρωποχτόγους, 
εἰς τὸν ϑεὸν τὸ φαῦλον ἀναφέρειν δοκῶ" 

3287 ᾿ Ύ ’ Ύ ’ 
οὐδένα γὰρ οἶμαι δαιμόνων εἶναι καχόν. 

ΧΟΡΟΣ. 
τὰ , 
Κυάνεαι, κυάνεαι σύνοδοι ϑαλάσσας στρ. ά. 385 , “ ᾽ ᾿ θ. κῆρ 

ἵγ οἶστρος ὃ ποτώμενος ᾿4ργόϑεν 

Εὔξενον ἐπ᾽ οἶδμα διεπέρασεν ᾿Ιοῦς, 

᾿᾿σιήτιδα γαῖαν Εὐρώπας διαμείψας, 

τίγες πόφ ἄρα τὸν εὔυδρον δοναχόχλοα. 
᾽ 

Υ, 378. 1λθγὶ: οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ἔτεκεν ἂν ἡ ΖΙιὸς δάμαρ 
.“Τητὼ τοσαύτην ἀμαϑίαν. Νοπ ρμοίυϊέ ἰέα 5οτίθβογε Ευγίρίά68, 
η66 ἀοθοθαπι 66 νογθὰ αἰΐογγ ἰπ 1ϊβ αὰδθ ἀ6 ἂν μαγέϊουϊα βογίρεὶ 
Ρ- ὅ2. Ὀ᾿οογοί οηΐπι: φόρ ᾿ερογέϑϑοῖ: σὲ ,ορετὲξ ἔχης δέφἔ- 
ζω; ψεξάί. Ῥτοϊεδείαπι οβέ ἂν ἃ πιορέγι οἶβ : ροβίχψιδπι πότ᾽ δχοίάογας 
Ροβϑὲέ ὅπως. [Ιἀ ρίξαν γοϑεϊέειϊ, Αηἰπιδάνογεις νἱέϊαπι ῬΟΓΒΟΠΙΒ, 
βουῖδὶ ἰυθοηβ ἔτεκτεν. 

Υ, 8379. ΕἸον. 1. ἐγὼ μὲν αὖ. 
Υ, 380. Πθτγὶ: τὰ Ταντάλου ϑεοῖσιν ἑστιάματα. ΑΒδυτάρ 

Ἰοφιογοίιγ, δὶ δὶς Τδηία!! θρυϊαβ σοπιπιθιμογαγοί, πὸ οορυϊαΐα 
Βυΐιβ σοὶ πιθῃίϊοπμθ οὐπὶ 58ογῖὶβ 4π86 ἀδίοβίαίυν Ὠΐαπαθ, Ηἰἷς 4υο- 
46 πιοίγιοἱ ουΐρᾶπι δἀπιϊδογιηί. Ῥοβιιδγαί δηΐπὶ τε Εαγὶρίἀ65, οὶ 
πιοχ γοϑροπάογοί δέ. 

Υ, 386. ΑἸά. οἱ, υὐ νἱἀδίιν, οοὐΐοο5 ἥν. Εχ δοίἀϊογὶ θπιθη-- 
ἀαίΐομς οἀΐ οοθρίμπι ἀν. Απεϊδίγορηϊοο σοοπνοπίθηέϊιβ ογαξ αυοά 
Γοροϑβυὶ ἵν᾽. εϊπάθ ΑἸά. Ἴστρος. Οὐάϊοεβ οπιπθβ οἶστρος, αἱ 
Βεοάδοιιβ. οπιθρῃἀανογαί. 

Υ. 387. Ῥαᾶγ. Α. οπιϊεϊξ ἐπ᾿. οΐπάρ Πρ τὶ διεπέρασέν ποτε. 
Εχ Εγίαγαάξ! οπιοπάδέϊομθ ὑγὸ ποτὲ μοδβίξαπι ἸΙοῦς. 

Υ. 389. ζ4ρα αν ϑείάϊετο ἱπ ἄρα πιπέαίμπι. οἰπάθ ΑἸά, 
τὸν εὔυδρον καὶ δονακόχλοα. ΕἾοΓ. 1. 2, οπἑξέυπέ καί, Ἰαηρτιὶ- 
ἀσ {πὰ φἐϊαπιθηίμπ τποέγσογαπι, ααὶ ἐγ πμϑέγο ἰδμιθίοο πο 



λιπόντες Εὐρώταν 
ΜΝ. «0 : ᾿ , 
ἢ ῥεύματα σεμνὰ ΖΔιρκας 

ἔβασαν, ἔβασαν ἄμιχτον αἷαν, ἔνϑα χούρα 

Δία τέγγει 
βωμοὺς καὶ περικίονας 

Ἁ Σ 
γαοὺς αἷμα βρότειον; 

- ν.ν ἵκ ὦ ᾿ " υ Σ " ξι. : ." γ 

ἢ ῥοϑίοις εἰλατίναις διχρότοισι κώπαις ἀντ. ἀ. 
» “νι ’ὔ ’ 

ἐσπιλευσαν ἔπι πόγντια χύματα 
ΘΗ γ} ὔ 

γάϊον ὄχημα λινοπόροισιν αὔραις, 
ἥ πὴ Ε" 7 

φιλόπλουτον ἅμιλλαν αὔξοντες μελαϑροισιν; 
Ἴη Ἁ γ ᾿ υ ᾽ὕ 2 γ Ἁ ’ - 

φίλα γὰρ ἐλπὶς ἐγένετ᾽ ἐπὶ πήμασι βροτῶν 

ἄπληστος ἀνϑρώποις, 

αηϊππδάνογβο ἴθ εἰυδρον ἔποπι ΨΟΓΒῚΒ σΟπβεϊ πο σπηΐ. ΖΔοναχόχλοα, 

486 ἴογπια ἃπαϊορίαο γορυρποί, ΕἸΙπβ] οἷ οοηβυΐϊέ πιπίαπάαπι ἰπ 

δονακόχλοον. Αἱ Μαυδρτανίυβ ἔγχλοα αἰίι]ογαΐ οχ Νιοαπάγι ΤΊνογ. 

676. 885. 

Υ. 392. ἰδεῖ: ἔνϑα κούρα διατέγγει βωμοὺς καὶ περὶ 

χίονας ναῶν αἷμα βρότειον. ἘἹΪπιβΙοἰυβ ἔνϑα κούρᾳ Δίᾳ τέἔγγει 

βωμοὺς καὶ περικίονας ναοὺς αἷμα βρότειον. ϑϑεγναπάοβ 6856 

ποπιϊπαίνοβ κούρα “Τα οβίομάϊέ α. Πίπάογῆυβ ἱπ ργαθίμεϊοπο ρο6- 

ἰδταπι βοθηϊσογαπι Ρ. 19. 564. 4υἱ οὐϊάϊέ περικέονας ναῶν, Ῥο!ὰ- 

οἷ ογοάο ἐδβεϊπιοηϊο ἐγοίιιβ, φιὶ 1. 78. δίς βγιθίε: εἴποις δ᾽ ἂν 

τὸν περίστυλον τόπον περικίονα. Αἰ, πἰδὶ αἰϊυπάς ργοξογδίων 

περικίων μγοὸ Βιιθδίδπέϊνο πβυγρδίθπι, 00 Π Δ ἐδδεϊπιοΐο πὸ εἴῆ- 

εἰέαν, ιαιπὶ π ΡῬο]χ χυϊάοπι ἀ6 βυθδβίαπίϊνο οοβίίαΒ50 νἱἀθαίῃΓ. 

μηπιὸ Ἐπεὶ ρίάε5 Εγθομεϊνοὶ ἔγ. 18. (6) δρυά ϑέομδοιμ υΥ, 4. 

Θρηΐχιον πέλταν πρὸς ᾿4ϑάνας 
περικίοσιν ἀγχρεμάσας ϑαλάμοις. 

ϑορμοοίεβ Απίΐρ,. 285. 
ὅςτις ἀμφικίονας 

ναοὺς πυρώσων ἤλϑε. 

γ. 396. ἰδεῖ ἢ ῥοδίοις εἴλατίνοι. Ῥτῖπηιβ ΒΔΓΠΟΒΙΙΒ ῆ. 

Φοϊάϊογι5 εἰλατίναις. 

Υ. 398. Ὄχημα ποι β,ρηϊἝοαίς ᾿ς νοι ΐουϊαπι: ποαθθ οπῖπι 

ἔπλευσαν δοίϊναιι ρμοξοδίαξομι νἱάἀρίηγ αθογθ Ρο586: βθά νϑοξίοπειι. 

Ια τοοίς οἱ ἀδ πιογθ ἰιΐο δοουβαίίνιιβ δἀϊοοίιβ ὁδί γογῦο πομέγα!!. 

ἀρεῖ λινοπόροις. Ἐπποπάαν!ε Ετβιγάτίμ5, 

Υ. 400. (δά. ὁπιπεβ γένετ᾽, 564 ΑἸἀ. τϑοέθ ἐγένετ᾽. 
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ὄλβου βάρος ὁὲ φέρονται 
’ - ᾽ - 

πλάνητες ἐπ᾽ οἰδιια πόλεις τε βαρβάρους περῶντες 
- ;. 

κεινᾷ δόξᾳ. 
’ ΝῚ .» Ι ᾽ Ἴ 

γνώμα δ᾽ οἷς μενέχαιρος ὄλ- 
“Ἢ ᾽ » ’, [χ 

βου, τοῖς δ᾽ εἰς μέσον ἥκει. 

- ᾿ ’; ͵7ὕ 

πῶς τὰς συνδρομάδας πέτρας, 

πῶς φΦρινείδας ἀὔπγους 

ἀχτὰς ἐπέρασαν 
3 αἵ ᾿Ὶ Ἁ γ 2 7 

παρ᾽ ἅλιον αἰγιαλὸν ἔπ “ἰμφιτρίτας 

ῥοθίῳ δραμόντες, 

ὅπου πεντήχοντα χορᾶν 
7 Νηρήδων Ἔ ἢ χοροὶ 

μέλπουσιν ἐγχυχλίοις, 

γ΄. 404. ΑΙά. χοιγαὶ δόξαι. ΟἈππίρογιβ χεναὶ δόξαι, ποῃ 
ἐϊπδοηεθηΐθ, υὐ αἷἱέ Μηπβργανιβ, ῥὰγ. Α. [π Ὁ. οὐ ΕἸογ. 2. εἱ 

γἱεί. χοιναὶ, ε βιρογβογιρίο. ΕἸπιβίοἰυβ χειγᾷ δόξᾳ, αυσπι εἰϊὶ 
χενόδοξοι οοπἰοοίββοηέ, ργάνα βίγορμϊοὶ ὙΘΓΒῈΒ βογρίαγα ἀδορρίϊ. 

γ. 4056. [μὲ υγὶ : γνώμα δ᾽ οἷς μὲν ἄκαιρος ὄλβου, τοῖςδ᾽ εἷς 
μέσον ἥχει. Ἐταδίγα νᾶθο Χμ ΐσαγο ΔΙ θογαγαπέ νἱγὶ ἀοοί. ὕοτ- 
τίσοπάμμι γα μενέκαιρος. Ομ θ8 Θὰ πιθὴβ οβδέ, ἱπααϊξ, τ ὑρροτ- 
(ὰππὶ (θπρμι8 δἰ ρδοθπα 5 ομὶθυβ οχβρθοίθηϊ, 115. ὉΠ ΓΟ Ορ65 γϑηἰππί, 

Υ, 408. Ρᾶν. Α, πῶς νιφείας. 
Υ. 410. Πργὶ παράλιον. Ἐπιοπάαν!ε οἰ ογπβ. 
γ, 413. 1υτὶ τῶν .Νηρήδων χοροί, πἰδὶ φυοά ΕἸυν. 1. 2. 

Νηρηΐδων. Ἐχοϊάϊξ γοχ ὁΧχΧ ἀμπάθιβ ὑγονῖθιβ βυ!]θὶβ οοπδίδπβ. 
Θυάγο Ἰδουπᾶθ βίρπα ρμοβ. Ασοιγαίιβ θηΐπι οἰΐαπι Επτὶρίἀθα δη- 
εἰδίγορ ἶσα βιθὲ γοβροιάθπί, αιᾶπι υὐ οπιηϊροίοπεμιβ βοϊ μι οπιπι 
δὲ οοπίγδοίίοπιπι πιο ἐπὶϑ. δἰαυϊά ρμγοβοϊδίατ. 

Υ. 414. [Τὐργὶ ἐγκυκλίοις. Ἐπιοηάανυπί Ηρα ΐβ οὲ Μαγίς- 
Ἰαπάυβ ἐγχύκλιοι. Ερο ποη τππίδπάδπι ἀμχὶ Πἰργόγαπι βογίρέιγαπι, 
υσπι δος γοσδθυϊαπ ρογίϊπογο ροίμονἑ δὰ νυσοπὶ 4086 ἔῃ ργᾶδοθ- 
ἀδηία ψοῦβι οχοίαϊί, Νοη ἀθβοπιπι οββοί, ὅπου πεντήκοντα χο- 
ρᾶν Νηρήδων ποσὶ χοροὶ μέλπουσεν ἐγκυκλίοις. ἸΠέλπειν Θφηῖπι 
οὐπδίαί ρμγοργίθ ὄμματ μοί βρη ἤἴσαγο ἀυᾶπι σώμογθ. (ὐδείο- 
γτῦπι νἱάογα ᾿ἰσοί ἱπ βοὺ ἰοοῦὺ, απο 5Βᾶθρθ ἴῃ οδυέϊοὶβ ομογὶ δρυά 
Εαυγὶρίάθπ. Νὰπι απππὶ βυπιπιὰ βοηέθη γι ἀρία δἰέ ἰἰβαι6 4086 
πιοάο δυάϊνϊἐ Ἄσμογὰβ οοπνθηΐθηβ, δπιθη αυδ6 ἐς Νεγοίἀΐθι5 ἱπβθο- 
γαπίηγ δὲ ἰοΐδ Γοϊϊαυδ Βίγορβδθ μᾶγβ πἰμ1} πἰδὶ ἐπι 6 πὶ δ γορ ἐπὶ 
γουθογαπι σοπέϊποί. 



πλησιστίοισι πνοαῖς, 
συριζόντων χατὰ πρύμναν 
εὐναίων πηδαλίων 
αὔραις ἐν γοτίαις 

ἢ πνεύμασι Ζεφύρου, 
τὰν πολυόρνιϑον ἐπ᾽ αἷαν, 
λευκὰν ἀχτάν, ᾿Αχιλῆος 
δρόμους χαλλισταδίους, Εὔ- 
ξειγον χατὰ πόγτονγ. 

εἴϑ᾽ εὐχαῖσι δεσποσύγοις 
“Ἵ1ἠδας Ἑλένα φίλα παῖς 
ἐλϑοῦσα τύχοι τὰν 
Τρῳάδα λιποῦσα πόλιν, ἵν᾽ ἀμφὲ χαίταν 
δρόσον αἱματηρὰν 

ἑλιχϑεῖσα λαιμοτόμῳ 

Υ. 416. 1 θγὶ καὶ πλησιστίοισι, χὰο ἐυγθαίαγ ΡΓΟΡΊΎΘΒΒΊΒ 
γα ϊοπΐβ, Μοίγιοἱ δάαϊίαπιθπέιπι θὲ καί, υξ γϑῦβιιβ δοαιδγθίῃγ 
ΘΠ 4080 δηίϊδίγορ ιΐοο. 

Υ. 417. Νοι ογθάο γϑγιπὶ 6886, 4ιοά Βοάδθο, Ηρδίΐο, 
ϑοίάϊογο μἱαουΐέ, πηδάλια ἀϊοὶ εὐναῖα, 4ιοά ἡιαδὶ ἀπεόγαθ τηϑάθ- 
ΓΘηΐαΓ δὲ ἐγαπα δαὶ ἐρηθαπέ πάνοα, ΜΠ αυϊοβορθηέϊα συθογπᾶ- 
οὐΐα νἱἀδηΐωγ ἱπίθ! οπάὰ. Ηος ἀϊοὶϊξ: οωγγϑημίθα ϑέγἑοορζέδοωϑ 
ἐμ ρηρρὲ σοέσ ἐτηρέοηξθ ϑφηξο φψωξοίέα φωφογμαοοὲς ΔΙ οξὲ 
δωὦ αογ8 το αόγὲα Ζορήψτέ, Ὑρφηίυβ ἱπ πιοπέα δαθεδὲ β6- 
οππάοβ, υΐθιβ δἰ ἃ ρμιρρὶ υγροαΐγ πᾶνἷβ, τ ποθὴ ΟΡ βἰέ 
δυβογηδοιίο. 

Υ, 418.. Ῥαγ. Α. οἱ δά. φυαθάδπι ἐγνοτίαις. ΑἸά. ἐν νοτίαις. 
Υ. 410. ἘχΡαγίβ. Β, ΕἸογ. 1. 2. βογίρβὶ ἢ πνεύμασι. Με- 

ἰγἰοἷβ ἀθθθέιν ΑἸαάΐπὰα βογὶρίαγα ἢ πνοιαῖσι. 
Υ. 421. ΕἸον. 1. 2. ᾿ἀχιλλέως. Ῥαγ. Α. Β. ᾿“χιλλῆος. ΑΙά, 

γϑοίβ ψ4χιλῆος, 4ιδ6 ἔογπια ἰῃ ἀδοίν οἱβ πη γβ ἂν μογοϊοὶ νογβῸΒ 
βἰ πη  Ππἀΐηθ νϑηΐαπι μαθοῖ, ποὴ ἰΐθπι ἴῃ αἰϊίδ: νἱάθ ΟΡ ΟΟΙ 5 
Θεά. Η, 1216. Θιυοά εἀ λευκὴν ἀχτὴν αἰεϊποί, οοπέογοπάμ5 Βαοὶ- 
Δ ΠΏ δά Τγοορὶιγ. 193. Ρ]φηϊδβίπιθ δυΐθηι ΘΧρ]!οαΐαπι ἐπ ᾿ἶθτο, 
4υὶ Ῥεοίγορο!! ἃ. 1827. οἀϊέιιβ. οδὲ μος ἐἰίωϊο: Μορρεοέγ ϑρεφ' ζδϑ 
ὅδθα οὐ ἔα δθειγ86 δογιϑασγός ἃ Αοἠέξέο καρ ζὸ ορέ Πωςέρι. 

Υ. 424. Τθεὶ δεσποσύνας. Ἑπιοηάανιε ΜαγκΙαπάμε, 
Υ. 429. Βροοίο Μαγκαπάιβ δρόσον αἱματηρὰν ἀδ ἅψιᾶ 

Ἰυβέγα!! ἱπέθ!οχὶέ, χυδθ αἱματηρὰ ἀϊοϊέιν, φιοά δὰ πιδοίδέϊομοια 

10 

δεσποίνας χερὶ ϑάγοι 
Ἁ -ἰ 323 2 

ποινὰς δοῦσ᾽ ἀντιπάλους. 

ἥδιστ᾽ ἂν δ᾽ ἀγγελίαν 

δεξαίμεϑ᾽, Ἑλλάδος ἐκ γᾶς 

πλωτήρων εἴ τις ἔβα, 

δουλείας ἐμέϑεν 

δειλαίας παυσίπογνος" 
Ἃ Ἁ 3 ’; Ὕ ’ὔ 

χαὶ γὰρ ὀνείροις ἐπιβαίην 

δόμοις πόλει τε πατρῴᾳ, 
τερπγῶν ὕπνων ἀπολαύειν 

ἰηἰἐἰαί, Οὐπιραγασὶ ροίοβέ γν. 610. ἀλλὰ χαίτην ἀμφὶ σὴν χερνί- 
ψομαι, εἰ ν. 6388. τὸν χερνίβων ῥανίσι μελόμενον αἱμακχταῖς. 

Υ, 4380. Βεροκιὶ ϑάνοι, αυοά ᾿ἰπρτδθ ἰδροπὶ ροβέμϊαγα πιὸ- 
πυΐϊξ οί ἀογβ, οὐἱΐ ἔδθη ἰἰθγοόγιμ βογρίαγα᾽ ϑάνῃ ἴογοπάα νἱάθ- 
θαίῃν., δὶ οὐρίάο οἰογὶ δηΐπιο γοπὶ ἰΐα ργδοβθῃέθμι ορνογβαγὶ ρμαίδγο- 
"05. ἰδηαθαπι δὶ γογο ἤογοί. 

Υ. 431. Νοη τοοίς ϑϑοίἀϊογιιβ ἰῃ ἀντιπάλους ἰαπέυπιμοάο 
ἀντὶ ρτγοπιθηάϊπι σοηβιΐέ. Νὰπι ἀντίπαλος οἰϊαπι ράγοπι βρη ποδί, 

Υ. 432. [ΠΑρτὶ ἥδιστ᾽ ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν. Ἑϊοοὶ ἱπμέῖ!ο 
τήνδ᾽, οτίιαπι ὁχ 60, 4ιοά πιοπάοβα νυἱβὰ ογαΐ ρϑπυΐπα βογίρέμσγα 
ἥδιστ᾽ ἂν δ᾽. Ἰατίον αυϊάοπι δος οορυΐαθ οοἸ]]οοαίίο, 56 ποῖ 
ἔαϊβα ἰαπιθη. Τιπογάϊάο5 1]. 638. τάχιστ᾽ ἄν τε πόλιν οἱ τοιοῦτοι 
ἑτέρους τε πείσαντες ἀπολέσειαν, καὶ εἴ που ἐπὶ σφῶν αὐτῶν αὖ- 
τόνομοι οἰχκήσειαν. 

Υ, 4338. 4εξαίμεϑ᾽ οχ Εον. 1. 2. 5ογίρβὶ, φυοά ργὸ Αἰάϊπδθ 
δεξαίμεσϑ᾽ οἰϊαμι βἷμα 1ἰγὶβ τοροπὶ ἀθθυΐϊ., Αρποβοίπιιβ μἷς 400- 
486 πιαίαπι ἱπιρογιἱ πηοίγὶ οἱ π ΠΕ). 

Υ, 437. 1ωἰϊργὶ χαὶ γὰρ ὀνείρασι συμβαίην. Ἐτγτυβίτα ἰΔ0ο- 
γασιμΐ ἰπίογργοίοβ ἱπ Θχρ] απ ϊβ νου δ 6. βοηίθηί 8 π66 πιθέτο 
ἀρέϊβΒ. ϑογίρμοίε Ευνγίρίάο5: χαὶ γὰρ ὀνείροις ἐπιβαίην δόμοις πόλει 
τε πατρῴᾳ: φἕέμαιε ὑδῦ 967 ϑορμρδθ ρϑείθρε ρθριδμε ἐ2ὴ 
οτπο πέεῶ δὲ ραΐγέω ττὖθ. 

Υ, 438. Βεοορὶ ἐχ Ραγ, Α. ΕἸονγ. 1. 2. δόμοις ρτο Αἰάϊπδο 
οἴχοις. Μαρὶβ ομὶπι βυ!]δθὶβ βίπροϊ 8 γοβροπάθμβ βογίρίαγα πιθέγι οἱ 
πιϑημπι ρὈΓΟϊΪϊέ, 

Υ. 439. θεῖ: τερπνῶν ὕμνων ἀπολαύειν, χοινὰν χάριν 
ὄλβῳ. Ἰπορία ὁδξέ πδθς βϑηίθπίϊα. Ῥοίδγαι ορίαγθ οἤογιβ, ὑπ ἴῃ 
Βοπιηΐβ νἱἀδγθίυγ ἱπ ραΐίγία 6886 δὲ οᾶπογδ δαγηΐπα οὑπὶ ἔθ] οἾ ΒῈ15, 
βοά βὶ Ὁρίωξ νἱάογὶ πὶ ραΐγία 6556, ἕξ δαπδὲ ᾿γῆποβ, εβϑέ ἰά ἀββυγ- 
ἀυπ), 4αΐα πο βδααϊίην, οὐ, 4ιΐ 56 ἱπ μα γἃ 6586 βοπιπίδέ, βοπι- 
αἰοέ οἰΐδπι 86 ὀάπογθ, Μαρὶ5 διΐεπι δρδιγάα οϑέ βϑηΐθηζ ΡῈΓ 
νεγθαπι 410 εἱϊίυν, ἀπολαύειν, ημᾶδί 4 56 ἴπ μαΐγία 6556 δοπι- 

ἘπνκΡ1»15 7». Ταιτ. 



κοινὰν χάριν ὄλβῳ. 

ἀλλ᾽ οἵδε χέρας δεσμοῖς δίδυμοι 

συνερεισϑέντες χωροῦσι, νέον 

πρόσφαγμα ϑεᾶς" σιγᾶτε, φίλαι" 

τὰ γὰρ Ἑλλήνων ἀχροϑίγια. δὴ 

γαοῖσι πέλας τάδε βαίνει" 

οὐδ᾽ ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλαχεν 

βουφορβὸς ἀνήρ. 

ὦ πότνι᾽, εἴ σοι τάδ᾽" ἀρεσχόντως 

πόλις ἥδε τελεῖ, δέξαι ϑυσίας, 

ὃς ὃ παρ᾽ ἡμῖν νόμος οὐχ ὁσίας 

“Ἕλλησι διδοὺς ἀναφαίγει. 

; ΪΦΙΓΕΝΕ ΙΑ. 

εἶεν" 

τὰ τῆς ϑεοῦ μἱὲὲν πρῶτον ὡς χαλῶς ἔχῃ 

πἶοί, ἐγυδίυν, οἰΐδιη ΠΥ̓ΠΝΠΟΒ οαποπάϊ νοϊιρίαίο. ας ἀπΐυ8 με- 

ἰθγδφ τομέμεϊοπα Ξονίρϑὶ τερπνῶν ὕπνων ἀπολαΐειν χαοινὰν χάρεν 
ὄλβῳ. Ἠος ἀϊεὶε: φἔόγρεαλς σδἔ 80εμφὲο ρεάίφης μοναῖ ἐπ ονεο 

οὐ ραΐγέα ὠὐῶθ, τ δα: ϑωιαῦὲ δορηρο σοφὲ σα 76 ἐσ δεία 

͵7ρωαν βαφάδεο. 
Υ. 441. Οογὸο ἐγίβυοηάοϑ 6586 γϑγβιβ 441--- 447. ααἰ ΙῥὈϑὲ- 

ποπίαθ δἀβογὶρίϊ δγαπέ, πιοηϊίαπη ἂν ϑοίάϊογσο.. [Γνγὶ διδύμοις. 
Βοσοορὶ Μαγκιαπάϊ ομθπάδεέϊοποπι. ας ΐαθ ἱπὸ μγἰπιΐβ οἰερ δηΐου 
οα86 ἰυάϊεοαν!ε δειναοίογι ἰη Μοϊοί. ἐγ. ρ. 78. οοϑηϊδοξιγαδν δεόύρεας, 

ἙΟΙΙΡΓΔΠΕΪΒ ϑομμο οὶ 5 ΕἸοείγαθ ν. 206. υδὲ ἀὰ ΟἸγίδοιαποβέγα δβέ, 
ϑανάτους αἰκεῖς διδύμαιν χειροῖν, 

480 πὲ} 1} οορίίατγὶ ἀἰββι πὶ! 5 ροίοβί. 
Ῥ. 445. Αἰΐπα οχ πιοέγίοεἱ πιαΐὰ Ἄοογγοοίΐομθ, ποῃ ἔδγοπίϊβ 

νατοδηίδσιπι, ἐν γαοῖσι. Θπιξίαπέ ἐν Ραγ. Α. ΕἾον. 1. 2. 

Υ, 446. ΑΙἀά. λάχε. Ουάά. ἔλαχεν. 
Υ, 461. “ΤΠδοὺς ἀναφαίνεε ποι βί ημοαὶ »γαοὐθέ, αἱ δορὶ ά- 

Ιεγο νἱάθραίμγ, βϑά ἀναφαίνει τοΐογίιιν δά Ἕλλησι. Ηοο οπἰμ ἀϊ- 
εἷς: σοσὲρθ υἱοξώμαδ., φώς ἤωέεα ζΖοσὲ τπ08 Οἰγαφοὲδ πο »70- 
δαΐαϑ οὔήεγτὶὲ οδέοραἶξ: ἰ. 6. ψιδὸ Οἰγαθοὶβ ποθὴ νἱάρηξιν μία 
οἴϊονγὶ. 

Υ. 453. ΑΙά. ἔχοι. Οράά, ἔχη. 

πο ππππαπιααυωδιυμυδδοο εουδιδδαροα συ. πα διπισυνὐαιακανννννθμα κασσοδέστας 

σ1 

: ’ ’΄ “- : ἢ ’ 

φροντιστέον μοι. μέϑετε τῶν ξένων χέρας, 

ἐς ὄντες ἱεροὶ μηχέτ᾽ ὦσι δέσμιοι. 
ναοῦ δ᾽ ἔσω στείχοντες εὐτρεπίζετε 
ἃ χρὴ ᾽πὶ τοῖς παροῦσι καὶ νομίζεται. 

φεῦ" 
᾽ὔ Ἧ ’ «ες -.-φφ 2 « “-" , τίς ἄρα μήτηρ ἡ τεχοῦσ᾽ ὑμᾶς ποτέ, 

ἴ ΩΝ πατήρ τ᾽, ἀδελφή τ᾽, εἰ γεγῶσα τυγχάνει, 

οἵων στερεῖσα διπτύχων νεανιῶν 

ἐνάδελφος ἔσται. τὰς τύχας τίς οἶδ᾽ ὅτῳ 

τοιαίδ᾽ ἔσονται; πάντα γὰρ τὰ τῶν ϑεῶν 

εἰς ἀφανὲς ἕρπει, χοὐδὲν οἷδ᾽ οὐδεὶς χαχόν" 
« Ἁ ’ ᾽ὔ 23 κῚ ΑΝ ’ 

ἢ γὰρ τύχη παρήγαγ᾽ εἰς τὸ δυςμαϑές. 

πόϑεν πόϑ᾽ ἥκετ᾽ ὦ ταλαίπωροι ξένοι; 

ὡς διὰ μαχροῦ μὲν τήνδ᾽ ἐπλεύσατε χϑόνα, 
Ν ἢν ΣΝ 2, ’ 2ὕ 9. ὧδ Ὁ “ μαχρὸν δ᾽ ἀπ᾿ οἴχων χρόνον ἔσεσϑ᾽ ἀεὶ χάτω. 

ΟΡΕΣΊΗΣ. 

,ὔ - 3 » ’ὔ ὌιὺΝ - ᾽ ᾿ τί ταῦτ᾽ ὀδύρει, χἀπὶ τοῖς μέλλουσι νὼ 
ὑκέ ἔ.γ.. 

Υ, 4656. Απιρίρτιπι εβέ μέϑετε τῶν ξένων χέρας. Ναπι εἰ 
τ πἰβίγογιπι ἰμ 6 Π 01 πιὰ πΠῈ8 ρμοδδιπέ, 4085 1}}} γϑιβόνεγα ἃ μοβρὶ- 
Ἰνπ5 ᾿ὰθοδπίιγ, δὲ πιδηπβ ἱρβογιμ ποβρίζαπι, 4185 νἱ που β Πἰθογατὶ 
νο  ΓρΒροπΐα. γί {Ππ4 εἷς εββοί ἀϊοίμμα, υὐ' ἱπ. Βοοιμὶβ 
ν. 2638. 

οὐκ ἀποτιν άξαις κισσόν; οὐκ ἐλευϑέραν 
ϑύρσου μεϑήσεις χεῖρ᾽, ἐμῆς μητρὸς πάτερ; 

Νδμι πιδηΐϊοὶβ δάποχαθ δγαπί οαΐθπδθ, 48 518 τηδηΐθι5 ἑθποθδαί 
πα ηἰδέγὶ, Ἀψῖσ. ἱπέίθ! ροπάα 4ιὰ6 Ἰερππίυν γν. 1298. 1302, ϑ'ρἀ γγδθ- 
βίαι αἰέογυπι, φυοά Ἐπ γ. 441. νἱποίαρ ἔϊπβα πὰ ἐϊοιπέμῃγ. 

Υ, 4566. [θεῖ ναούς. Ἐπιομόανὶἐ Ὑωοκοπαρίυβ δὰ ΡΏοοι, 454. 
Υ, 460. ΑΙά. τυγχάνοι. (Οὐάά. τυγχάνει; Μαυΐανὶ 5ἰρπται 

ἱπέογγοριδίἰοηΐβ, αποά 60 οἰ) βοαιθηίθηβ φομδογθηΐ, 
Υ, 461. 1 ἰθεὶ στερηϑεῖσα, Ειποπάδν!ἐ ϑοα ρον. 
Υ, 462. Αἰἱά. τίς οἶδ᾽ ὅτι. Ουάά. οπποϑ ὅτῳ. 
Υ, 469, Τὐρτὶ νῷν, 'π 4υο 0. θαδοὶ υοά Ἐορτεβαιἀοροίαν, 

δὶ ΡῈΓ πιθϑέγιιπι ἀΐσογο ρμοΐειδβοέ χἀπὶ τοῖς μέλλουσε νῷν καχοῖσε 
λυπεῖ. Ναῃς αυυπν λυπεῖς βου ββουῖέ, γώ, ψιοά ἀϊδεπῥτοπάϊ θαιβδε" 
ὨΘΟΘΑΒΔΓΪΙπι 6ϑέ, πὸπ μοίοβέ τορεοίΐ εχ νῷν, 564 ἀΐβογίθ ἀϊεὶ ἀ6- 

Δ 



ΑΒ 
- εἰ 5 ὅ ’ ὰ 

“Ἰοχαχοῖσι λυπεὶς, ἥτις εἶ πότ᾽, ὦ γύναι; 

οὔτοι νομίζω σοφόν » ὃς ἂν μέλλων κταγεῖν 

οἴχτῳ τὸ δεῖμα ᾿τοὐλέϑρου γιχᾶν ϑέλῃ" 

οὐδ᾽ ὅςτις “Διδην ἐγγὺς ὄντ᾽ οἰχτίζεται, “" 

σωτηρίας ἄνελπις" ὡς δύ᾽ ἐξ ἑνὸς 

“Ἰ5καχὼ συνάπτει, μωρίαν τ᾽ ὑφλισχάγει 

ϑνήσχει ϑ᾽ ὁμοίως" τὴν τύχην δ᾽ ἐᾶν χρεών. 

ἡμᾶς δὲ μὴ ϑρήνει σύ" τὰς γὰρ ἐνθάδε 

ϑυσίας ἐπιστάμεσϑα καὶ γιγνώσκομεν. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

πότερος ἄρ᾽ ὑμῶν ἐνθάδ᾽ ὠνομασμένος 

480 Πυλάδης κέκληται; τόδε μαϑεῖν πρῶτον ϑέλω. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὅδ᾽, εἴ τι δή σοι τοῦτ᾽ ἐν ἡδονῇ μαϑεῖν. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

ποίας πολίτης πατρίδος Ἕλληνος γεγώς; 

νυ. Ναπι πος ἱπ πιρπίθ μαδὸξ Οτεοβίοβ : φωδα οὐ ρβϑω ἔωηεθ)- 

ωγῖδ, ο΄ ποϑ σοριδγέδέαδ Ῥτορίεγοδ γὼ βογίρβὶ, απο οοσοπραίαμ 

νἱάοο ἃ Ῥόγβομο. 
Υ. 471. Αἰάϊπα: οὔτοι νομίζω σοφόν, ὃς ἂν μέλλων ϑα- 

νεῖν, οἴκτῳ τὸ δεῖμα τοῦ ᾿λέϑρου νικᾶν ϑέλῃ, οὔϑ' ὅστις ἅδην 

ἐγγὺς ὄντ᾽, οἰκτίζεται, σωτηρίας ἂν ἐλπίς. (οάϊοο5. οπιποβ οὐχ 

ὅστις, ἀοϊπάς ΕἸοτομίϊπὶ ἄνελπις, υὐ Βεοάδοιβ οἱ Υἱοΐογίβ ἐπιθη- 

ἀατιπί. Νοὸῦ ἀιπθίίανὶ ϑοϊάϊογὶ διποπάδίίοποαι χταγεῖν γϑεῖρο 6, 

ἀοϊπάθ δαίοπι βογίνογο οὐδ᾽. [τ οἱ ἰαυίζοϊορία τοιπονθίιγ ἔξ (0η.- 

γϑηϊὲ βοηξθηΐϊα" δαμ ργαοργοβαῖβ Νὰ ηιοὰ ἀϊχὶξ τί ταῦτ᾽ ὀδύ- 

θὲε, 60 γοΐογε {Ππά, ὃς ἂν μέλλων κτανεῖν οἴκτῳ τὸ δεῖμα᾽ τοὐ- 

λέϑρου νικᾶν ϑέλῃ" 4ποά δπέοπι αἰίογιπι ροϑβιϊί, χἀπὶ τοῖς" μέλ-- 

λουσι νὼ κακοῖσι λυπεῖς, ἰὰ τεβρίοἰξ φασπι ἀϊοὶε οὐδ᾽ ὅςτὶς ἄδην 

ἐγγὺς ὄντ᾽ οἰχτίζεται, σωτηρίας ἄνελπις. 

Υ. 416. ΕἾον. 1. ϑνήσκει δ᾽ ὁμοίως. 
Υ. 481. δῖε οὐάϊοοβ οὔιποβ. Αἰά. ὅδ᾽ ἔστι δή σοι τοῦτ᾽ 

ἐν ἥδονῇ μαϑεῖν. ἸΗ 

᾿ τ, .482. ΕΠιπμϊοῖαβ οἱ δὰ "". 1. δὲ Ἠδγαοὶ. 848. “Ἑλλήνων. 

γἱᾶθ βιργα δὲ ν. 334. 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί δ᾽ ἂν μαϑοῦσα τόδε πλέον λάβοις, γύναι; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑΩΙ. 

πότερον ἀδελφὼ μητρός ἐστον ἐχ μιᾶς; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

φιλότητί γ᾽, ἐσμὲν δ᾽ οὐ κασιγνήτω, γύναι. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

σοὶ δ᾽ ὄνομα ποῖυν ἔϑεϑ᾽ ὃ γεννήσας πατήρ; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τὸ μὲν δίκαιον δυςτυχεῖς κεκλήμεθϑ᾽ ἄν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτῶ" τοῦτο μὲν δὸς τῇ τύχῃ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀνώνυμοι ϑανόντες οὗ γελῴμεϑ᾽ ἄν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἉἍ. 

τί δὲ φϑονεῖς τοῦτ᾽; ἦ φρονεῖς οὕτω μέγα; 

Υ. 486. Αἰά. φιλότητί γ᾽ ἐσμὲν, οὐ κασιγνήτω γύναι. Ἀο- 

οορέδπι βογὶρίαγαπι ργϑοροηΐ οοάά. οπιμεβ. 
Υ. 487. Νερίοοίαπι ἃ Μαγκίαπάο εἰ Μυβρτανίο. βογίρίιγαπι 

οοἀϊοῖὶ Α. κεκλήμεϑ᾽, δἀβοτίρίο ἱπ πιαγρίπο χαλοίμ᾽, δἀποίανϊεξ 

Βοϊδβοπαδάυβ. Υυϊρο χκαλοίμεϑ᾽ ἄν. Ἀρφοὶρίεπάδπι ἀμχὶ Ἔχααίβιεϊο- 

τοπὶ βογίρέυγαπι, πιυξαίαπι ἱπ ορίδέϊναιπι, ἀθ 4πὸ νἱά. Βεγυποῖ. δά 

Ανἰβίοριι. [ωγβίβίγ. 258. 
Υ. 489. ΑΙά. γελώμεϑ᾽ ἄν. : 

Υ. 490. ΑΙ. τί δὲ φρονεῖς τοῦτ᾽. Ἐπιοπάδεϊοποπι Ἴγτε- 

ΠΑΝ βυπιαγιιηξ οοάϊοοβ οπιπθβ. Βοίπάς Ἰορεθαίυν ἢ, υοά βου ρμβὶ 

ἦ., Ναπι φῦμα ἢ, οοπίοοίαπεβ δἰε,. ποῦ ἰά ἀρίαπι νἱἀθέμγ ἰΐσ, υδὶ 

βυρογθίαπι 58ιϊ8 δροτίθ βρίγαγο νἱἀθρδπίῃγ νϑγθα, 4 ΐθηβ ἸΒῈ8 

Οτγοβίοβ. ογϑί. 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τὸ σῶμα" ϑύσεις τοὐμόν; οὐχὶ. τοὔνομα. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙἍΖ. 

οὐδ᾽ ἂν πόλιν φράσειας ἥτις ἐστί σοι; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ: 

ζητεῖς γὰρ οὐδὲν κέρδος, ὡς ϑανουμένῳ. 

ἰΦΙΓΕΝΕΤΙΑ, 

χάριν δὲ δοῦναι τήνδε κωλύει τί σε; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

4605 τὸ κλεινὸν ᾿4ργος πατρίδ᾽ ἐμὴν ἐπεύχομαι. 

ΦΙΓΕΝΕΙ. 

πρὸς ϑεῶν ἀληϑῶς, ὦ ξέν᾽, εἶ κεῖϑεν γεγώς; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἐκ τῶν Μυχηνῶν, αἵ ποτ᾽ ἦσαν ὄλβιαι. 

ΘΙΓΕΝΕΙ͂ΑΙ. 

φυγὰς δ᾽ ἀπῆρας πατρίδος, ἢ ποίᾳ τύχῃ; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

φεύγῳ τρόπον γε δή τιν᾽ οὐχ ἑχὼν ἑχών. 

ἸΦΙΓΈῈΝΕΙΑ. 

ὅοο ἄρ᾽ ἄν τί μοι φράσειας ὧν ἐγὼ ϑέλω; 

Υ, 496. ΑΙά. ὦ ξέν᾽ ἐκεῖθεν γεγώς. Ἐπιοπάασνίε Οαπέοτιια, 
τ θδέ ἱπ Θμηπίθιβ οοὐϊσίδυ. 

Υ, 498. ΑἸά. φυγὰς ἀπῇρας. Ῥανίϊσυϊαπι δἀάϊάϊῥ ΒΘΔΙ ΟΡ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὡς γ᾽ ἔν παρέργῳ τῆς ἐμῆς δυοπραξίας. 

ἸΦΙΓΕΝΕΤΙΑ͂. 

καὶ μὴν ποϑεινὸς γ᾽ ἦλϑες ἐξ ἄργους μολών. 

ΟΡ ΕΣΊΤΙΗΣ. 

οὔκουν ἐμαυτῷ γ᾽" εἶ δὲ σοί, σὺ τοῦϑ᾽ ὕρα. 

ΤΟΠΓΕΝΕΙΑἍ. 

Τροίαν ἴσως οἶσϑ᾽, ἧς ἁπανταχοῦ λόγος. 

ΟΡ ΕΣΤῊΗΣ. 

ὡς μήποτ᾽ ὥφελόν γε, μηδ᾽ ἰδὼν ὄναρ. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙἍ. 

φασίν νιν οὐχέτ᾽ οὖσαν οἴχεσθαι δορί. 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ:. 

ἔστιν γὰρ οὕτως, οὐδ᾽ ἄχραντ᾽ ἠκούσατε. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

Ἑλένη δ᾽ ἀφῖχται δῶμα Μενέλεω πάλιν: 

Υ, 6041. Βροοίο 86 μβαβογοέ ᾿ἰβγογιπι βογίρίαγα, ὡς ἐν παρ- 
ἔργῳ τῆς ἐμῆς δυςπραξίας, κ5ὶ νἴς νϑεβὰβ ἱπίεγγορδπσ δὰ οδᾶξ 
δοογθἑδίθ ργοΐδγγοίηγ, 4πᾶπι ἴῃ 60 6886 ϑϑἰ ἀἸθγιβ ρυξανὶέ, ἀϊοογοί- 
46 Θγεβίοβ : ωΖ οέέωφρς ὡαεαίαζεν αὐέφοξεα τεο ἑηγοτίωρμὲο Αἱ 
Π66 ψϑγρὰ ἰος βἰρηϊβοαπέ, πρᾶυθ δοδεγθιξαβ ἱπ ἴος γϑβροπβο δβί, 
Βοἀ σοπβοηίϊέ ρμοΐϊι5 Θγοβίθϑ, πὸ} ἰαπέὶ ἐμὰ 6556. ἀΐξθηβ, υἱὐ ἰπ δ ὸ 
πιδϊογ θῈ}8 δι} 8 π|8}}8 ἀοίγθοίαπάμπι νἱἀθαίαγ. [8 γεγο ραγίϊσαϊα 
ἈΒΒΘΠΒΙΟΠΘπὶ βρη Ποδηίθ ΟρὰΒ 65: 4πᾶγ θᾶπὶ δά άϊ. 

Υ. 608. ΑΙά. σὺ τοῦτ᾽ ἔρα. Νέαια αἰϊέον οοάϊοοβ, δγίο 
Ῥαγ. Α. Θυοὰ Ιαγησδίυβ αἰϊΐψας οοηἰδεεγαπέ, σὺ τοῦδ᾽ ἔρα, 0. 
ΡΓοΟθίαπι οοηέϊπεί, χυοάὰ οογίο ποι νοϊαϊέ Επγίρίἀθβ Θγαβέαπι ἀΐθθγα 
ἵπ ΒΟΓΌΓΟΙ. Ας π γϑοίβ αυΐάοπι ἀϊοέμπι οββεέ, 4υΐα ἐρᾶν εοδβέ 
σομιοιρέθοσγο. Ἐχ ἴπθὰ ϑοίἀϊουίψια επιοπάδείοπο σὺ τοῦϑ᾽ ὅρα 
τοροϑιιὶ. 
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ΟΡΕΞΣΤΗΣ. 

ἥχει, καχῶς γ᾽ ἐλϑοῦσα τῶν. ἐμῶν τιψί. 

ΪΙΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍ. 

δ10χαὶ ποῦ ᾿στί; χἀμοὶ γάρ τι προὐφείλει κακόν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

Σπάρτῃ ξυνοικεῖ τῷ πάρος ξυνευνέτῃ. 

ΦΙΓΕΝΕ.ΙΑ͂. 

ὦ μᾶσος εἰς Ἕλληνας, οὐκ ἐμοὶ μόνῃ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀπέλαυσα κἀγὼ δή τι τῶν κείνης γάμων. 

ΦΙΓΕΝΕῚΙ͂ΑἍ. 

γόστος δ᾽ ᾿Αχαιῶν ἐγένεϑ᾽, ὡς κηρύσσεται; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

δοι5 ὡς πάνϑ᾽ ἅπαξ με συλλαβοῦσ᾽ ἀνιστορεῖς. 

ΦΡΙΓΕΝΕΙΑἉΑ͂. 

πρὶν γὰρ ϑανεῖν σε τοῦδ᾽ ἐπαυρέσϑαι ϑέλω. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἔλεγχ᾽, ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐρᾷς" λέξω δ᾽ ἐγώ. 

β ΓΦΙΓΕΝΕῚ ἅ. 
Κάλχας τις ἦλϑε μάντις ἐκ Τροίας πάλιν; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὄλωλεν, ὡς ἦν ἐν 'Μυχηναίοις λόγος. 

Υ. 5419.. [,ρηεϊηρίυθ. δὰ Μράραπι ρ. 70. ὥς γ᾽ ἦν. Βοείβρι- 
ἄυπι μυΐίανὶ, ποδβοῖο δἂῃ τοοίθ. Υἱάθ ν. 526. 
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ΙΦΙἊΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍΩ. 

ὦ πότνι᾽, ὡς εὖ. τί γὰρ ὃ “Μαέρτου γόγος; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὔπω νενόστηχ᾽ οἶκον, ἔστι δ᾽, ὡς λόγος. 

ΦΙΓΕΝΕΙἍ. 

» ἤ ; 2 ’ ’ 
ὁλοιτο, νόστου μήποτ εἷς πάτραν τυχῶν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

μηδὲν κατεύχου. πάντα τἀχείνου νοσεῖ. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

Θέτιδος δ᾽ ὃ τῆς Νηρῇδος ἔστι παῖς ἔτι; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐχ ἔστιν" ἄλλως λέκτρ᾽ ἔγημεν Αὐλίδι. 

ΪΦΙἊΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

δόλια γάρ, ὥς γέ φασιν οἱ πεπονϑότες. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τίς εἶ ποϑ᾽; ὡς εὖ πυνϑάγει τὰφ᾽ Ἑ .λλάδος. 

ΡΥ, 520. ΑΙά. ὦ πότνι᾽, ὥς ἔστι γὰρ ὃ “αέρτου γόνος; 
Επιοηάανὶξ Μυδρταν!ι5. 

Υ, 622. ὕδκυπι πος νογει Ὠ ρ μι 6556 ἀρὰ Αἰνεπάθαπι 
ΥἹΙ. ν. 247. Ὁ. δὐποίανίε Ῥογβοηιβ, αὶ ΡΓῸ τυχὼν ἸορϊίυΓ μολεῖ, 
μολεῖν, μόλοι. Αρυά θαπιάθαι οϑὲ εἰς πάτραν. ΑἸ ἀϊπἃ Ευτίρι ἀϊ8 

οὐμέγα ΠΙΟΓΘΙ 5.ΠῚπὶ ἐς πάτραν. 

Υ, 524. ΕἸπΙβ] οἰυ5. δά Ηρογδεὶ. 793. οπιϊδιί. ὃ. 

Υ. δ26. ΑἸΙά. ἔγημεν. “ὐλβι.. Μαηδιάο, νἱκοοιναί, ἔγημ' εἰν 
“ὐλίδι. ᾿ 
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ΤΡΙΠΓΈΕΝΕ ΓΑ. 
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ΙΦΙΓΕΝΕΤΙΑΟ. 

τς ἐχεῖϑέν εἶμι" παῖς δ᾽ ἔτ᾽ οὖσ᾽ ἀπωλόμην. 

᾿ 

΄“-- 
7 ᾿ 

! τὸν ὄλβον αὐτοῦ τὸν πάροιϑ'᾽ ἄναστένω. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. " ἡ ΟΡΕΣΤΗΣ. 

. Ἴ, ΤῊ 
αν . . . » Ἵ ᾿ 

ὀρθῶς ποϑεῖς ἄρ᾽ εἰδέναι τἀχεῖ, γύναι. δεινῶς γὰρ ἐκ γυναικὸς οἴχεται σφαγξεις. 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑΩ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. 

: ᾿" ῃ 

ὅϑοτί δ᾽ ὃ στρατηγός, ὃν λέγουσ᾽ εὐδαιμονεῖν; ὦ πανδάχρυτος ἡ κταγνοῦσα χὦ ϑανῶων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. ΟΡΕΣΤΗΉΣ. 

τίς; οὐ γὰρ ὅν γ᾽ ἐγῴῷδα τῶν εὐδαιμόνων. παῦσαί νυν ἤδη, μηδ᾽ ἐρωτήσῃς πέρα, 

ΦΙΓΕΝΕΙΑἍΖΙ. ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

᾿“τρέως ἐλέγετο δή τις ᾿Ζγαμέμνων ἄναξ. τοσόνδε γ᾽, δὲ ζῇ τοῦ ταλαιπώρου δάμαρ; 

κἀν νι ΟΡΕΣΤΉΣ. 
οὐκ οἶδ᾽. ἄπελϑε τοῦ λόγου τούτου, γύναι. ΦΑ "ἢ ξ ΡΝ 

οὐχ ἔστι- παῖς νίΨ, ὃν ἔτεζ, οὗτος ὠλεσεν. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ . 
ΙΦΙΓΕΝΕῚΙ͂Ἅ“. 

μὴ πρὸς ϑεῶν, ἂλλ᾽ εἴφ᾽, ἵν᾽ εὐφρανϑῶ, ξένε. ᾿ 
ὦ συνταραχϑεὶς οἶκος. ὡς τί δὴ θέλων; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ὄ' 3 ε ’ ΕἼ ’ὔ 
ΟΡΕΣΤῊΗΣ:. 

δϑότέθϑνηχ ὃ τλήμων, πρὸς δ᾽ ἄπωλεσέν τινα. 
πατρὸς ϑανόντος, τῷδε τιμωρούμενος. 

ἸΦΙΓΕΝΕῚΙ͂Ἅ. 
β 

4 ἤ - ’ ἡ ἃ 
τέϑνηχε; ποίᾳ συμφορᾷ; τάλαιν᾽ ἐγ ώ. Υ. 539. Αἰά. δεινὸς γὰρ. Ἐπιοπάαίο οοάϊοεθ ϑηϑῖν, 

ΟΡΕΣΤΗΣ. Ζ Ἔν, δ40, ΑἸὰ. χῷᾧ χτανών. Ὕξταια βετρίυγαπι δοάϊοεβ μιὰ- 

᾿ 
μϑηξ οἴη 68. 

ΟὟ. δ48, ΔΙ, πῶς νιν, Οδπέονι. οἐ σράλρθᾳ,. παῖς νιν, 
Υ, 545; Τρ: πατρὸς ϑαγόντος ἕήνδε τιμωρούμενδξ. Ἢ. 

ἐρέσαι ἐθ8ὲ τήνδε; ἄπο πιοίτί οἱ δἰαπίοπι νέγβυμῖ. ἐχρίεψεζαηξ, ᾿δοὰ 

Ἰδέυϊε ἱγὸβ ἀοοίυᾶ. Παηαο ΒΙοπιβοϊ ἀϊπ5 ἀντιτιμωρουμέΡος.. Εἴπην- 

Ἰοῖια ἀΐμα τιμωρούμενος δδιϊδδατιαε, “ Ῥοϊιδγαπέ φαεῆμιν 9 τερὸ- 

ποπάο τῷδε. 
ΤῊ 

τί δ᾽ ἐστέναξας τοῦτο; μῶν προςῆκέ σοι; 

ΨΥ. δ28. ΓΑμτῖ: ἐκεῖθέν εἶμι" παῖς ἔτ᾽ οὖσ᾽ ἀπωλόμην. 
Οοπαιοίμἀό᾽ χουνε ρανεϊδυϊαπι, ἡπδδὶ ἱπδοχαὶ, 

Υ. 581. ΕἸοτν, 1. 2. ροϑβὲ εὐδαιμόνων δἀάαμπὲ ἐστί, 
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ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

φεῦ" 
« ᾽ ᾿Ἶ ’ ’ 

ὡς εὖ χαχὸν δίκαιον εἰςεπράξατο. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἀλλ᾽ οὐ τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ δίκαιος ὦν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. 
λείπει δ᾽ ἐν οἴχοις ἄλλον ᾿4γαμέμνων γόνον; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

δὅ0 λέλοιπεν ᾿Ηλέχτραν γε παρϑένον μίαν. 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑΩΙ. 

τί δέ, σφαγείσης ϑυγατρὸς ἔστι τις λόγος; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οὐδείς γε, πλὴν ϑανοῦσαν οὐχ δρᾶν φάος. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

’ ΝΣ ἔ 3 ᾿. 3. Ν" ’ 

τάλαιν᾽ ἐχείγνη χὼ χταγὼν αὕτην πατήρ. 

Υ, 647. Υἱάοο διΐδβαε αυἱ κακὸν. δυιθδίαπέίνιιπι, δάϊοοίίνιπι 
δυέοπι δίκαιον 6886 μυΐαγοπί, Αέ οοπέγασίιπι γογαπι. Αδβοῦυ]ηβ 
Αρϑπηι. 819. 

πρῶτον μὲν “4ργος καὶ ϑεοὺς ἐγχωρίους 
δίκη προςειπεῖν, τοὺς ἐμοὶ μεταιτίους 
νόστου δικαίων ϑ᾽ ὧν ἐπραξάμην πόλιν 
Πριάμου. 

Υ, 5648. [πίογρυπροραίαγ ἀλλ᾽ οὐ τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ, 
δίκαιος ὦν. Ἠΐπο Μαγκίαπάιι: ο,ϑἱρηϊβοαγο ροίΐοβε Ζέσοέ τηότυθα- 
ἔφ. 561}, εὐτυχεῖν.“ οί Γι5 δαέθπι: οἴπεπιο ᾿ἰσθέ ἰυβέα οἷμβ βἰξ 
οδι88, Εχ Μαγκίδηἀϊ ὀχρ ἰσαίίοπο ἀϊεὶξ Θγοβίοβ 96 “πούϑγὲ 76 ἐ- 
σΘΡῈ 6846. ΟΧ ποδίγῃ 86 1:67 67 ποῦ ἑημ7γοζέσονε 6486.“ , Νου- 
ἐγὰπι γοῦν. Ῥδγιη ἀθοοί Ογοβύθπι 56. 80. ἐμά ϊεἰο, ἱμπβέσπι ρΡΓϑϑάϊ- 
ἀΐοαγθ. Ηος᾿ ἀϊοὶέ: ἀλλά, τὰ πρὸς ϑεῶν δίκαιος ὦν, οὐκ εὐτυ- 
χεῖ... Τυάίοίμπι ἵπι πιοπέθ: μαθοὲ Μίπουνδθ ἰπ Αγθορᾷρο οὐ ογβοιάμαι 
ΑΡροΙ πὶβ. Ὑἱάθ ν. 914. 5βθηῃ. 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

χακῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο. 

ΪΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ὃ τοῦ ϑανόντος δ᾽ ἔστι παῖς “4ργει πατρός; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἔστ᾽, ἄϑλιός γε, κοὐδαμοῦ καὶ πανταχοῦ. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ψευδεῖς ὄνειροι, χαίρετ᾽. οὐδὲν ἧἦτ᾽ ἄρα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐδ᾽ οἱ σοφοί γε δαίμονες κεκλημένοι 

πτηνῶν ὀνείρων εἰσὶν ἀψευδέστεροι. 

πολὺς ταραγμὸς ἔν τε τοῖς ϑείοις ἔνι 

χὰν τοῖς βροτείοις" ἔν δὲ λυπεῖσϑαι μόνον" 

γ. 557. Αβδγαπὲ μππς νογβαπὶ Ρ]υΐαγοιιβ ἀ6 μτοίδοξθιβ. ἱπ 

νἰγίαίο ρ. 76. Ε. οἱ ΟἸδινθηβ ΑἸοχαπάγίμυβ Ργοίγερί, ὁ. 10. Ὁ. 101. 

Ρν- 81. εἀ. Ροίί, : ; γαλοὰ 

Υ. 558. ΗἹ κοχ υϑβιιβ.υ ὅ8---ὅ68. 1π ΑἸ ἀΐπᾶ οομ Ἰπειδέϊ 

βαπέ Ιρμϊσοπίδθ. [Ιὰ οοὐά. Ραγ. Α. Β. δηίΐθ πολὺς ταραγμὸς ν-: 

560. θγεβεϊβ ρθγβοπᾶ. δβογὶρί8βἪεἘὀ θπιηθβ 86 Χ ΥΘΓΒΙΒ Ογοβίῖβ. 6586 

Ηραϊμίαβ αἰϊΐᾳαο νἱάθγιηί. Οὔϑ᾽ ἱπὶ οὐδ᾽ ε586. πιιίδπάμπι παθημὶ 

ἰπ οουβαγα οἀϊ(οπὶβ ϑοἰἀογαπδθ. : 

Υ. 560. Αἰά. ϑεοῖς. αγποδίιῃβ ϑείοις, 6Χ οπιθπάδίοπο, υἱ 

νἱἀδείαν, βου! σοὶ, ἀπᾶπι ἀδβογιῖξ ΠΌΡΘΓ Μαιαο οἱ ᾳυΐ οὐπὶ διιπί 

εἰ. 
ὙΎ. 561. ΑΙά. Ραγ. Α. ΕἸον. 1. 2. ἕν δὲ λείπεξαι μόνον. 

Ραν. Β. Ὁ. 0χ. Υἱοί. ἐν δὲ λυπεῖταε. μόνον. ᾿ Ὀίγαφαα. βορίρέυγα 

ἱπερία οδέ. Νδμ. οίδβὶ ἱΠΔὰ, ὄλωλεν ὡς ὄλωλε τοῖσιν εἰδόσιν ἀθ 

86. ἀἰεὶε. Θτοβίοβ, ἰδπιθη, αυμππὶ οὰπὶ μμάθας οάθγα ποιβθ ΒΌΝΩ, 

ποὸ εἰβὶ ὑγονίξος δά οπιπΐα, 4ιὰθ. ἱπέογγορϑί ἐρμὶρ,οηΐα;, γεβροπάθϑέ, 

πθη ροίεβέ υἱέτο ἀθ 56 πόγγαγθ ρθγβθγθ γαθίογθα αμὰθ, ομπὶ ἰν18 

γεγυϊβ οομδεγθηέ γυΐμο βίο βογίρία ὅτ᾽ οὐκ ἄφρων ὧν, ἷἴμ ΐβ. 4υο- 

4π6 ἱπορίυπι ἐδέ ἀθ 56 ἀΐοεγ θγεβίομι οὐχ ἄφρων ὧν. ΝΙΙΙ ἁἰϊυὰ 

δἷς ἀΐδογ δυπὶ φοηγοπῖϊέ, {πδπὶ ιοὰ δὰ βοπιπίογιπι δ᾽ γψαϊοἰπίο- 

ταπι. γϑηϊίαίοπι βροοίθέ, αυψαπια ἐρβϊροπία ἱπδπθ᾽ ἔμϊββθ ᾿βοπίπίνιη 



εἰ 3 » Ὕ) " ’; Ἁ ’ 

ὁ τ΄ οὐχ ἄφρων ὧν; μάντεων πεισϑεὶς λόγοις, 

ὔὕλωλεν ὡς ὄλωλε τοῖσιν εἰδόσιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

“«“ὠ δε ’ὔ; ᾿Ὶ ε - ε ΝῚ Ὕ Ἁ ’ 

φεῦ φεῦ" τί δ᾽ ἡμεῖς οἵ τ᾽ ἐμοὶ γεννήτορες; 

565 ἀρ᾽ εἰσίν; ἀρ᾽ οὐκ εἰσί; τίς φράσειεν ἄν; φρ ) 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂.Α. 

ἀχούσατ᾽. εἰς γὰρ δή τιν᾽ ἥχομεν λόγον, 
ς᾽ » 2 ΡΝ γ᾽ ’ὔ , Ν] γ ὑμῖν τ᾽ ὄνησιν, ὦ ξένοι, σπεύδουσ᾽ ἅμα 

5 ’ Ἁ 2 ᾽ ᾽ ἕ Β] [χ ’ χὰμοί. τὸ δ᾽ εὖ, μάλιστά γ᾽ οὕτω γίγνεται, 

εἰ πᾶσι ταὐτὸν πρᾶγμ᾽ ἀρεσχόντως ἔχει. 

510 ϑέλοις ἄν, εἰ σώσαιμέ σ᾽, ἀγγεῖλαί τί μοι 

πρὸς ᾿ἄργος ἐλϑὼν τοῖς ἐμοῖς ἐκεῖ φίλοις, 

δέλτον τ᾽ ἐνεγχεῖν, ἥν» τις οἰκτείρας ἐμὲ 

βιπὶ ἀἰχίί, ἄθοὸβ αυοάιθ οἱ νϑίθβ [Ὁ] 8665 δβ8θ οἱ 8ββθυθγδηάιμπι 
εδέ, ψιθά 5ὶ οοπῆγπιαγο νὰ οχϑρ]ο δἰΐᾳ0, πιθιογαγο ααϊά θη) 
Ροίεβὲ φυυά ἰρβε εβέ Ὄχρογίυβ, βοά υὐ ποὸῃ υἱάθαίῃν ἐς ἢἸϊο Αρὰ- 
πιδηποπῖβ θγοβία Ἰοαυϊ. Εχ Ἰιῖβ ρδίεγο δγδίέγοσ, βογίμβῖίββε Επγὶρὶ- 
ἀδπὶ: ὃν δὲ λυπεῖσθαι μόνον" ὃ τ᾽ οὐκ ἄφρων ὦν, μάντεων ἥει- 
σϑεὶς λόγοις, ὄλωλεν ὡς ὕλωλε τοῖσιν εἰδόσιν. (φεὲμ, ἱπφοΐέ, 
ἕρεὲ γεὲ δαβέφηοθ ὑοοαρηζω εἰὲ “οη σογασίοτοα δέηΐ ἔευΐ- 
δωϑ φονερνέέδ. φανείη μπὲ δδὲ δέ ἐμ εἰξυέγιὲθ τοῦδ δὲ ἐπ ἤπ- 
“παρπὲδ, τιδὲ γωξάφιαμε ἐμθδὲ σεαρ εοέονο αὔῆοῖ, γωΐχωσ πο 
ΝΣ. δοῦ, 9ὲ ὑατῆδωεδ οὐῥενηροταῖ, ροτὲξ μὲ ρεγὲξ σεὶθπέῥῥιεϑ. 

ον 967. ΑΙά. σπουδαῖς ἅμα. Οχ, Ραν. Α. Β, σπουδῆς, Υἱοὶ. 
σπουδοῖς, ἴῃ, οπλαΐθι5, ργαθίογ Θχοιίθηβοηι, βιιρεγβογὶρίο. αἴ. Βοίο- 
βουδάυβ σπουδαῖς οχ ᾽ὰγ. Α. αἴδετέ. Εϊποπάανϊ Μιυβργανὶμιδ, π16- 
γἶξο ἰωμάδίυβ. ἃ Ῥογβοιο ἱπ ῥγδοῖ, δὲ Ηρο. μς 38. 

Υ, 568:.ὄ ἴα ΑἸ ἀΐπα μίεπο ἱπέογρυποίαπι ροϑὲ ἅμα, εὐ ἀεϊπνάδ 
πουϊρίαπι κἀμοὶ τόδ᾽ εὖ μάλιστά γ᾽ οὕτων γίγνεται, Οχ. καί μοι. 
Ρονϑόπι 1. δ, ὧδε ὑτο οὕτω. ΝΙΝ ἈῈ π᾿ παπνογὶς ΨὙἱεἰΐ δε ἰπέθε 
μϑοοίοποιι οἴοογο Φεπιοεβέραίιπι οβὲ ἣν ΕΒ θιν. ἀσείγ, πνοίγι ἢ 
ταξοια ραυβα ἰπ τοοϊϊαπο ἔδοίοπάα μόϑὲ εὖ. 

ΜΕΤΆ, Οὗ 509. ΑΙὰ. ἔχοι. ἱπάϊοαίγαμι Βαθοπὲ Ῥαγ. Α. (. ἴον. 

1 ἃς Ὑηοὶ, β καῇ τοὶ 
Ὗ, 510... Αἰά. ϑέλεις. Θρίαίέγυμε τοβεϊξθὲς Αδπυ 5 Ῥ ονέι.: 
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ὡ, Α ᾿.. ἢ 
ἐγραψεν αἰχμάλωτος, οὐχὶ τὴν ἐμὴν 

« - “ ᾽ὔ » [γι 

φονέα νομίζων χεῖρα, τοῦ νόμου δ᾽ ὕπο 

ϑνήσκχειν σφε, τῆς ϑεοῦ τάδε δίκαι᾽. ἡγουμένης; 

οὐδένα γὰρ εἶχον ὕῤφτις ἀγγείλας, “μολὼν 

Υ. 573. Μιταθαίυγ Βοἰβκίυβ, αυοὰ ἃ δαρίϊνο δογίβοπάδβ 

οὐγαβθεὲ Πἰέεγαβ ᾿ρ ἰροπία, οἼομπἰϊοϊοθαίψιιθ σαυββῶπι ἔ556, ηὐοὰ 

ἰαράϊο ρίδμπιβ δὲ βοῦν! β ἰαθογ δββϑέ ᾿ΐριπο ἱπβουίρογε ϊξίογαβ, 1)}6 

᾿μπο πὶ! ποήὰθ μἷς, πϑάμ δἰϊδὲγ υδὲ ορβέοϊαβ πιεπιοταΐ, (ἱά- 

«μιῶπι ἀϊεῖε Ευγὶρίἀο5. Νδο βεγνῆα μαΐαν!έ, ᾿πεέογὰβ βογίθεσθ. ὅϑουίς 

μαπε ἐρβὶ Αρωπιθίῶπο ἱπ᾿ ῥγίποὶρίο αἰέθγίαβ "ρμὶρεπίδθ,. ἰξογαμι 1ξ6- 

ἑαπιαπθ ἀοἰθηβ βογὶρία, αὐ ἷπ δογᾶ βού φιδπι ἴἴσπο, οἱ Ῥιμδοάγα, 

μὲ νἱἀδίωγ, ἱπ Ηἱρροϊγίο ν. 899. ϑεά αυμπι βεγίθαγιμ ορογα, 4πὶ 

οχογοϊίαεὶ βεγίβοπάο, γϑοϊϊυβ οχηγαγοπέ ἤριγαβ [ἰ θγαγιπι, πὲ} 0» 

βυδνογίπέ νείογοβ, ᾿ρὶρδηίαπι ἀυοάπα ΡῈ δἰΐθμαπι πιᾶπππ Εἰ {γα 

ἀφάϊπβε ἤπχὶε ρμοοία, ργαθβογεϊπι ἅσαπι 60 ἱπγεπέωυ βίο υἱΐ μοββϑέ, 

υὲ ἰβέϊαβ οδρέϊνὶ Θχεπιρίο δὰ δἰπι θαι πιϊβογϊοογάϊδπι συμπνοίας 

θεοβέοβ, ἱπέθ ρογοίψιθ, δὲ ΟΟΠΙῈΒ ΒΒ πηδοίΓΘ(ΠΓ, ΠῚ ἰὰ εγυάο» 

Ἰ αΐς βαοογάοίϊβ, βοά πιοτὶβ βθυα πϑοοββίίαί ἤρυγὶ. 

Υ. 575. ΑΔ. ϑυνήσχειν γε, τῆς ϑεοῦ ταῦτα δίχαι᾽ ἤγου- 

μένης. Ῥτο ἱπορίο γε τοοίθ Μαγκίαπάιβ βογίβοπάμπι εβ5ὲ Ἄοοηΐδεῖξ 

σφε. Ταῦτα ἴῃ τάδε πιυξαπάμππι πποππογαηΐξ ῬΊογβοπβ Τδγίβ. Ρ. 

65. εἰ Μαγκίαπάμβ. Εἰχ οοὐϊεῖϊ να πὶ} }} ἀὐἀποίαίῃπι: 864 {πππἀ ποπ 

οβὲ ργδθίδγουμάμπι, δὶ ἡ ᾿ἶθογ ἡγούμενος ᾿αθόγοῖ, πὸ πιδὶδ 

Ἰερὶ μοββθ: τοῦ νόμου δ᾽ ὕπο ϑνήσχειν, τὰ τῆς ϑεοῦ τἄδε ὁί- 
χαὶ᾿ ἡγούμενος. 

Υ. 576. ΑἸ. οὐδένα γὰρ εἶχον, ὅςτις ἀγγεῖλαι μολὼν, εἰς 
Ζ7ργος αὖτις τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς πέμψειε σωϑεὶς τῶν ἐμῶν φίλων 

τινί. Βεϊαοίοτιβ οἱ Ραγ. Α. αὖϑις. Ῥτὸ τινὲ Ραγ. Β. ΕἸογ. 2. 
τινὸς, βοά ἴα ΕἸυγ. 2. δβυρογβογίμίππι γἱ. ϑεγναί. τινὶ ῥὰνγ. Ἀ, 
[εΐα Βαγηπδβίῃβ, οὐἱ αι ϊαα. ἀδβοηείαγ, δὶς ἱπέθ οπάδα μυΐαθδξ: 

φοιοῖι Αγ808 τϑαἑδδοί οὐ τωμοέμης μέ γοττού. Ἰὰ νόγὸ 4υΐβ 

πὸη νἱάδὲ οοπδίγαοίίοθ νογθογαπι ἀσπτγιπι, βοηίθπέϊα δέοι ἱπῃε 6 

δὲ πιοϊοβέυπι 6886, πππὶ βοαθαίῃν τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς πέμψειε 

τῶν ἐμῶν φίλων τινί! 8ὶ νοϊεναπέ ἀγγεῖλαι εχ μολὼν ραπάεγθ, 58]- 
ἰομι εἰς “4ργος αὖϑις ἀοθεοῦθαπέ οὐμὶ βοαιθμεθηβ ἱπρογθ, πὲ ἀΐσογοί 

"ρὲ ροαΐα ποπιΐποπι 86 μαθυΐδβο, 4υἱ φυὰπὶ δά δε πυποίδέιμι γοϑηΐ5-- 

βθέ. γονθγίογοίῃν Αγρὸβ πιδπεαία βιδ ἔπ ρογίεγθηβ. Αέ π μος 
φυϊάρων δα ἱποίδρδηίον ἀϊχίββοί Ευγίμίἀ65, δἰ ἀΐσογθ μοίυϊδβοί,. 
Νοη ροίαϊέ διυίρ. Νῶπι θυ πιογίῃϑ 6886 ογθέθγοίιγ ἐριρ ηΐδ, 
6 οὐρίίαγὶ ᾳαϊάοία μοίιϊέ, φαυθπιαμδπι, δά ον πυποίδέυαι γϑιέγο, 
"πὰ μοίωΐέ ἀϊεὶ, ὅςτις ἄγγελος μολών. Νῶαν πυποίι5. ἐ5βε: ροίεδέ. 
οἐΐαιῦ χυὶ ποι νϑεΐξ τὲ πυποίαγεί,. Εἰ ἔϑῶθη ποιὰ οσ ον εἰεῖβ, ὅδ. 
πιρῃέοθμ νϑηϊέ, δοὰ δὰ, ἴῃ 4086 πιάγιι) δέ ἱποίάοσε φιθοδβδαδι 

μοέιιϊδβο: Βοίεκίο ὅςτες. ἂν κοῖλον μολὼν εἰς “ἀργὸς αὐτός, ποὰ 



εἷς “4ργος αὖϑις, τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς 

πέμψειε σωϑεὶς τῶν ἐμῶν φίλων τινί. 

σὺ δ᾽, εἶ γάρ, ὡς ἔοικας, οὔτε δυςγεγής, 

ὅδο χαὶ τὰς Μυχήνας οἶσϑα χοῦς χἀγὼ ϑέλω, 

σώϑητι χαὶ σύ, μισϑὸν οὖκ αἰσχρὸν λαβὼν 

βοϊοθουπι ἐβί; Μευβρτανίο ὅςτις “4ργόϑεν μολών; ΜαγκΙαπάο ὅςτις 
ἀγγείλαι; μολὼν εἰς ᾿Ἵργος αὖτις, τὰς ἐμὰς ἢ ̓ πιστολὰς πέμ-- 
ψέιε. ϑϑοϊάϊοτιιβ γοοθρίο ἀγγείλαι βογίρβὶέ τὰς δ᾽ ἐμὰς ἐπιστολάς. 
ἈοοέϊυβΒ ΕἸπιβιοἷυβ ἱπ σοῆβαγα Μαγκίαπάϊ ϑυρριίσυπι Ρ. 446. (211. 
οὐ. 11ρ5.) τάς τ᾽ ἐμὰς ἐπιστολάς. ϑεὰ ἰάπιοπ μος πιοάο δὲ5 ἰάοπι 

ἀϊοδγοίισ. [46 πογαπι οπιπΐαπι πἰ δ} νϑγιπὶ οδέ: ρμοίογαπίψιθ ἰά 
ἱπέο!]ογο νἱγὶ ἀοοί!, βὶ δοσυγαί 5 πογιπ Γαι ΘΟ Θ γϑγθογαπι 60Π- 

βἰἀογαββοηΐῖ : φυδπάσδηι εἰβκίυβ εἰ Μυβργανὶιβ βοηβίββα υἱἀ θη (Ὦ 
πο ὁχ γεγθο γοβ μϑπέεγοί, αυππὶ αἰέον ὅςτες χ4ργόὄϑεν μολὼν, υἱὲ 

αὖϑις 5Βἴδατα ρμοββοί, βου βεπάμμι ρμυΐανὶἑ, αἰΐο δυίΐθπι ἰρβαπι αὖϑις 

πιπἐαίαπι νοὶ. Νὰπι αυΐ ἰαπάοπι αὖϑις ἀΐοεγα μοίυϊέ ᾿ρμἱροπία, 
ἰδὲ; ἱπάϊδατοί Αγρὶβ ποῦ νϑηΐββο δἰΐάπθα αὶ ἰἰΐππο γοάϊγοι ἡ Ναπι 

80}} Αγρίὶνὶ, εἴ. ποῆ οἰΐδιι δἰ αγδθοὶ ἱπ ᾿Γδιγίοαπι νθῖγο ροίμο- 
τας Εγρο αὐὲ αὖϑις. οοτγγυρέμπι 6βέ, ἱπ 40 ἕδπιθπ νόσᾶθυΐο 

αἶμ}} βυβροοίΐ οδέ, δὲ Αγρὶβ πριιίηθηι ψϑηΐββθ ογδί βὶρ πἰΠσαπάμπι. 
Αἰφυΐ ἱηδηϊίνυΒ. ἀγγεῖλαι, ασπι ΡῈΓ 56 ἔδπι δὶ ἱπθρίῃβ υὐ δἰ ̓ φυϊά 

ἱπ 6δὸ ψἱὶὶ Ἰαίογο ἀθθθαί, ἰά ἰρβῦμι ψφιοά τγοαυϊγίπιὰβ ὑπΐπ8 ργδεθοέ 
᾿ϊέογαθ. πιιξαϊϊομθ. ϑογ βθηάμηι δέ θηΐπι οὐδένα γὰρ εἶχον, ὅςτις 
ἀγγείλας, μολὼν εἰς Ἵργος αὖϑις τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς πέμψειε 
σωϑεὶς τῶν ἐμῶν φίλων τινί, Νρικΐποιι 56. ἀἰοὶς μαθυΐβθθ, 4πΐ απαπι 

δίᾳυϊά πυποὶϊ δἰἐυ ἰββοῖ, ΓΘΥΘΓΒΙΒ ΑΥρῸβ, δὶ ἃν 56 βογψνδγβίῃγ, 

ἠπαπάἀαΐα βιὰ διιῖοὶβ ρογίεγγοί. Νοη αϊχὶξ ἄγγελος: νἱἀεγοίαγ οπΐμι 

ἀΐφοτο αἰϊφαθαι, ααἱ πυμοὶιβ πιϊββιβ οβϑοέ, ἅππιπ ἔαπιθη δὰ 86, 

ἄμα πιογίπθα μυΐαγοίαγ,, πο μοββοί πΐεεϊ πυμοῖιβ: βεά ραγιϊοἰρῖο 
δα εδὶ ἀγγείλας, πο νγϑηΐββο βίριἰΠοαηβ, αἱ πιποίανογι! αἰ χα. 

Ευπ γοῦο, αυΐ οᾶδιι {πο ἀο᾽αίυβ ἀαυἱά ἐδ μαίγία οἰμΒ,- μαΓοπέϊ- 
Ρυ5, βόγογθ, ἔγαίγε πυποϊαγοί, Αγρίνυπι 6586 οθηδβοπίδποιπι ογδί, 

θὲ Ἰος ἰκίἑὰν τοοίθ ἀΐοογο {Π4 ροίυϊέ, μολὼν εἰς ργος αὖϑις. 

Υ. 579. ΑἸά. δυςμενὴς. Οοάά. οἰμπρ5 δυςγενής. 
Υ. 580. Αἰὰ. ἦσϑα. Οοάά. οπιπο5 οἶσθα. 
Υ. 081. ΙΔρτὶ: σώϑητι, καὶ σὺ μισϑὸν οὐκ αἰσχρὸν λα- 

βών. {πὰ καὶ σὺ ποι ἱπέε! Προπίοβ Οδπίογιβ εἰ Μαγκιαπάμβ᾽ χαὶ 
ζῇ “εουΐεροταμί, Βοἰδββοπαάιβ καί σθὲ βογίρβίἐ. [πιά θοῦ βδθρθ πῃ 

ϑοϊάϊογυ Μαιΐαθ, ,, οι ογὰ,"ς. ἱπαυΐϊξ, .,8ΔᾳῳΔ βυρργοββαπι βθηΐδη- 

εἰαπι, ποβοῖυ υδαν, τοβρίοὶ πιοπθί: ὁρῸ ἰδ} πἰδὶ δφοπιπὰ ροβὲ σώ- 
ϑητι βυβίυ!!.. ᾿μοπιοάο νϑγὸ ποβοῖγθ 4886 ἰἰΐὰ  βοπίομεϊα οβϑεΐ 

νοίαϊέ, χυμπι. ϑοίἀϊογθ. πῸῸ προ Ββογίρβογιἐ: ,γοβρίεἰε "ρθυΐρϑηϊα 

«ἀ 5ρργοββδηι βοηΐοηϊξία), 86 ἰοβρίὶ(ϊ, δὶ {πο ΓΒ βιὰ μογοραΐ, 

ἐἰταϊϊα5 οββθ ἀθθίξαγαπι :ς δβοὲ οἰΐαπι 8115 ἀοϊπάδ γογυὶβ δἂμπι 856 8- 

θὅ 

χούφων ἕχατι γραμμάτων σωτηρίαν. 
[4 γ 

οὗτος δ᾽, ἐπείπερ πόλις ἀναγχάζει τάδε, 

ϑεᾷ γενέσθω ϑῦμα, χωρισϑεὶς σέϑεν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

χαλῶς ἔλεξας τἄλλα, πλὴν ἕν, ὦ ξένη; 

τὸ γὰρ σφαγῆναι τόνδε μοι βάρος μέγα. 

ὃ ναυστολῶν γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ τὰς σὺυμῷῴοράς: 
τ ᾿ - πα, νὰν ρφηρμδολνν ϑδς οὗτος δὲ συμπλεῖ τῶν ἐμῶν μόχϑων χάριν. 

οὔχουν δίχαιον ἐπὶ ὀλέϑρῳ τῷ τοῦδ᾽ ἐμὲ 
,ῃᾳΨΨΡΤ Φ "ἃ γ -» - χάριν τίϑεσθαι, χαὐτὸν ἐκδῦναι χαχῶγ' 

ἀλλ᾽ ὡς γενέσϑω, τῷδε μὲν δέλτον δίδου" 
’ Ἁ γ,} εἵ -“ » 

πέμψει γὰρ 4ργος, ὥςτε σοι χαλῶς ἔχειν" 
« - 2 ε 7 ’ Ἁ ων ’ ἡμᾶς δ᾽ ὃ χρήζων κτεινέτω. τὰ τῶν φίλων 
γ ΟἹ ν 2 Ν αἴσχιστον ὅςτις χαταβαλὼν εἷς ξυμφορὰς 

ἐοπέϊαπι ἀφοϊαγανογ εξ ἴπππὶὸ ἰρβθ, ἡπππὶ 56 δοπιπᾶ ροβὲ σώϑητι 
Βυβίι ἰ5βα αἰχὶέ, ποὴ δυίΐίοπι 4υἱά 60 βἰμνὶ νοϊπογὶε ἀθοϊαγανὶί, ἔδοὶξ 
αὐ δὰ ᾳυᾶπι βοηίθπίϊαπι γοβρί ἰδίαν 11ὰ βογὶρίαγα ποβοίδπβ, Νίδπι 
αυϊά ὁδί ἰοῦ, σώϑητι καὶ σύξ δυΐ 4υΐβ, φιοοῦπι οοπιραγαίας θΓγθ- 

βίοβῥὶ ὐγυπιπο οὐπὶ παπεὶο αἱ οββοέ βογυδέμιβ, δὶ ἱϊιβ ψοπίββοε 
Αἱ ἱπορίυπι 6ϑέ βαϊνιιπι 6856 δἰΐψιιθαν γθ]]6 βίοις θυπ, 4πὶ πὸπ 6δβέ 
βογναίῃβ ααΐα πὰ} } 5 ἔπ. Απ οὐπὶ Πρ ρουΐα, απδς νἱνὶέ αυμπι πιογίθδ 
6586 ογράογοίυγ [ἃ ψϑγὸ ἀΐοογ 1ΠΠὰ ποὴ ρμοίοβέ Θγοϑίὶ γοὶ {Π|πι8 
ἰρπᾶγο. αγίββιηα ϑοἰάϊογιβ. Καὶ σὺ μεογίϊποέ δὰ μεσϑὸν λαβών. 
Μογεθάριι, ψιοά Πἰἐογὰβ μογίογαϊ, δοδορίμγιβ οί Θγοβίεβ βαϊπΐθα : 
πογοθάθηι ᾿ἰέθῆ [ρ ἱσοηΐα, αοά οὔπὶ βοσναΐ, βρθιὰ {ἰίογαὰβ βιιδβ 
ΑγρῸβ 6556 ρογυθηίυγαβ. 

γ. 586. Τὐθγὶ τόνδε μοι. αι ίας τόνδ᾽ ἐμοὶ βοετίμϑϊξ, 
4υΐα νἱβ 5ἰέ ἰπ ἐμεοί, οἱ ορροπαίηγ τόνδε, υἱὐ Ἰερτίαν ἀρμὰ Τμιεΐα- 
πὶ Αππογ, ὁ. 47. Ἴ1᾽. 11. Ρ. 451. αυἱ πο οἵ βοαιθπίθπι ν γβΌπὶ 
αἴδοτέ. Αὐ πὸ νυἱβ δδέ ἱπ ργοποιιΐπθ 4πὺ 56 βρη οι Θγεοβέθβ, 
πος 4ποιοάο οἱ ργομποιηίπΐ ομμομὶ τόνδε ροββίε ἀπίθ!!ν. Νὰπι 
Β' οββϑέ ὩΠαυϊά ορρόποπάθπι, αἰ 5. Δ] 1418. ἤύποὸ ΟΡρμοπϑηπβ οββοί, 
οἱ μίος φυϊάθηι Ερ ρουΐα, δοααΐαβ ἔδγθηβ πιοῦὶ Ῥυ!αάθμι. 

Υ, 589. Ῥαγ. Α. οὐχοῦν. 

Υ, 592. Ἱλιοΐδμιβ, αὶ 1. 6. ᾶθο τῷδε μὲν δέλτον δίδου --- 
χτεινέτω αἴξετί, παθοὲ πέμιψνω. 
ἘσκΖΡ1»15 7». Ταεν. 9 



ὅ96 αὐτὸς σέσωσται" τυγχάνει δ᾽ ὅδ᾽ ὧν φίλος" 

ὃν οὐδὲν ἧσσον ἢ ̓ μὲ φῶς δρᾶν ϑέλω. 

ΤΡΙΓΕΝΕῚ.Ι͂ΑἍ“ΖΙ͂. 

4“ ἀνὰ ται γ ς ἣν χὰ Ε) “" Ν 
ὦ λὴμ ἄριστον, ὡς ἀπ᾿ εὐγενοῦς τιγὸς 

ῥίζης πέφυχας, τοῖς φίλοις τ ὀρθῶς φίλος. 
τοιοῦτος εἴη τῶν ἐμῶν ὁμοσπύρων 

600 ὅςπερ λέλειπται: χαὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐγὼ, ξένοι, 

ἀγάδελφός εἶμι, πλὴν ὅσ᾽ οὐχ δὁρῶσά νιν. 
ἐπεὶ δὲ βούλει ταῦτα, τόνδε πέμψομεν 
δέλτον φέροντα, σὺ δὲ ϑανεῖ" πολλὴ δέ τις 
προϑυμία σὲ τοῦδ᾽ ἔχουσα τυγχάνει. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

606 ϑύσει δὲ τίς μὲ χαὶ τὰ δεινὰ τλήσεται; 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ἐγώ" ϑεᾶς γὰρ. τήνδε προςτροπὴν ἔχω. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἄζηλα γ᾽, ὦ νεᾶνι, κοὺκ εὐδαίμονα. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

ἀλλ᾽ εἷς ἀνάγκην κείμεϑ᾽, ἣν φυλακτέον. 

Υ, 696. Υἱεοί. σέσωται. Ψίγρυϊα ροδὲ φέλος ἱπέογρυηρθοβθα- 
(αν. οβιιὶ 601 βίρμιια. Νϑᾷιθ δηΐπι ἕαΐθπι {ΠΠπ|πὶ διμίςιπὶ 6586 
ἀϊοϊξ, αὐ οὰπὶ Δθ46 ὃς 86 Υἱἵνογσε γνϑὶϊέ, βοά δίουπι οββο: διινϊοὶ 
δυΐοπι νἱΐαὰθ ἀθάι8 88 ἃς βιι86 ρτοβρίοθγο. 

Υ, ὅ906. ΑΙά. ἤ με. Εππιοπάασγιπέε ϑοίἀϊογιβ οὐ Ῥοσβοπμβ 
Αἀν. ν. 252. Υἱάς δὰ [μὲν Αὐ]. 683. 

Υ. ὅ98. ΑΙά. Ραγ. Α. Β, 6. Υἱοί. ΕἸογ. 2. ὀρϑὸς. Οχ. 
ΕἸον. 1. ὀρϑῶς, ἰάφιρ 5πυμεογβογιρίαπι ἰα Ρὰγ. Β. Ο. Υἱοί. 

Υ, 606. [μοερορβαίυν ϑεᾶς γὰρ τῆςδε προστροπὴν ἔχω. Μι- 
ταπι ποιΐπθπι Υἱάϊβδο ἰά Επγὶρίάομι ϑεᾶς γὰρ τήνδε προςτροπὴν 
ἔχω Βοτγι μβίββθ : φιηΐπ ΕἸπιβὶθίπν ργορίοι βοαιοπέθπι ψϑγβιιπὶ βουίθθη- 
ἀσπι μΐαββο προςτρόπαι᾽ ἔγω. 
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ΟΡΕΣΤΗΣ. 

αὐτὴ ξίφει ϑύουσα ϑῆλυς ἄρσενας; 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍ. 

οὔκ: ἀλλὰ χαίτην ἀμφὶ σὴν χερνίψομαι. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὁ δὲ σφαγεὺς τίς; εἰ τάδ᾽ ἱστορεῖν μὲ χρή. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ“(. 

εἴσω δόμων τῶνδ᾽ εἰσὶν οἷς μέλει τάδε. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
τάφος δὲ ποῖος δέξεταί μ᾽, ὅταν ϑάνω; 

ΦΙΓΕΝΕ΄ΙΑἍ. 

“- , »ἤ 

πῦρ ἱερὸν ἔνδον χάσμα τ᾽ εὑρωπὸν πέτρας. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

φεῦ" 

πῶς ἄν μ᾽ ἀδελφῆς χεὶρ περιστείλειεν ἄν. 

ΪΦΙΓΕΝΕ ΙΑ. 

μάταιον εὐχήν, ὦ τάλας, ὅςτις πότ᾽ εἶ, 

Υ, 614. Ὀϊοάοειι δίευϊιβΒ ΧΧ, 14. ΒΟΒ ΨνΘΥΒΙΒ. ἰπ 4 85 
χϑονὸς μῖο πέτρας ἃρυὰ διπι Ἰορίίαν, Ευτγὶρίάθπι ιδθς 6 Θαγίμα- 
δἰηἰοηβίαπι ΒΓ δοοθρίδβο ρυίαν!ἑ, ἀρὰ 4108 6Χ δυρὶπὶ5 πιδηΐθεβ 
δθγθᾶθ βίδίιδ ϑδϑίμγωϊ ρθθγ ἰπ νογδρίποπι 'ρηθ μίοπαπι ἀοἰαρογοίαν. 
Ελ' νἱἀείυν βᾶπθ ἴρμθα ἱπ ᾿ἷδίιι {Π0Ὸ δοσθπβαπι δἰρπίῆσαγο τανί- 
Ρἰάοβ, υὐ οχ ν. 622. ςοοἰ ραν. 6 1115 Οδγμαρτπἰοπβίι ῬΙιοΟ- 
πἰσιμηαιιθ. Βδογὶβ ν, δογίρίογοβ ἃν Ηοβθοίκίο ἰη Ογοίδθ νοὶ. ἢ]. Ρ- 74. 
οἰξαίοβ, ἰῃ ἰἴβαῃια Βοοέέί ρου! [άἄθοηθῃ Ζῃγ Καυπβί - Μγίμοϊορίθ ῥΡ. 
855. 5664. 

5. 
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εὔξω: μαχρὰν γὰρ βαρβάρου ναίει χϑονός. 

οὐ μήν, ἐπειδὴ τυγχάγεις ᾿“ργεῖος ὦν, 
γ , , 

620 ἀλλ᾽ ὧν γε δυνατὸν οὐδ᾽ ἐγὼ ᾿λλείψω χάριν. 
Ἷ , , Ὁ ἀν 2) , 

πολὺν τὲ γὰρ σοι χύσμον ἐνϑήσω τάφῳ, 
-» 3 γ ’ Ων Ἁ 52 

ξανϑῷ τ᾽ ἐλαίῳ σῶμα σὸν χατασβέσω, 

Υ. 618. ΟΡδβογναμπάα δομπβυϊίο ᾳιυδοδίέα διμθὶουϊα5, ἀαππι" 

μδθο ψϑῦθὰ οἰΐαπὶ δἰο δοοὶρὶ ροββίπέ, υὐ ἰΙοῃρθ ἃ ἀγαθοῖὰ γϑιοίὰ 
πίον ῬαΓθαΓΟΒ γίνογο ἀϊσδίμγ. 

Υ. 620. [ἡυγὶ οὐδ᾽ ἐγὼ λείψω χάριν. 14 υἱὐ ἀοίοπάογοί, 
οί άϊογιιβ δίίυ! ε Ῥηοοη. 8388. μηδὲν ἐνδεὲς λίπῃς. ΜαζΠας αὐππὶ 

βοιίρβίέ, οἀἴγογβαὰ βιπί χάριν λείπειν, ὥοριεγοέντα οτμέζίθγθ, οἵ 
μηδὲν ἐνδεὲς λιπεῖν,“ ΗΠ ἀ φυϊάθαι νόγιπὶ ἀἰχὶέ, ἀΐνογβα ἰδία 6586; 
π0}} τϑοίθ διίθα χάριν λείπειν οδὶ ἱπίεγργοίαίιιβ. Νὰπι ἰά ἴρβιπι 

αυδογοθαίαγ, μοββοίμθ ἰᾶθο Ἰοουεο βίσπἤοαγο ὀοηεηοίμης οηρ- 
ἐθγθ. ὐάγτο ἰὸς μοίϊι5 εἰογοπάμπι ογὰξ, μὸγ ἐνδεὲς λιπεῖν ποὸῃ 

λείπειν χάριν, 5ρἀ ἐλλείπειν ἀοίεμἀϊ, οὐ νόγθο {πὰ6 δάϊιαογοί 
ργαθρμοβίεϊο, δᾶἃ εἰρηἰἤοαγὶ ἰάθπι φιοά ἐνδεὲς ᾿ δἀϊοοίίνο. Πδαὰθ 
Μαρκ]απάϊ οπιοπαἰοποπ οὐδ᾽ ἐγὼ ᾿λλείψω χάριν τϑρορρὶ. 

Υ, 622. Ηἷἴς νϑυβιδ, 41 πὸ οδί ἰπ άϊεομἶθ.}5 ἀπε υΐβ, ἃ 

Μαγκίαπάο τοροβίϊυβ δέ οχ οὐἀά. Ραγίβιπὶβ, «ιόγιαι ἱπ Α. Β, 

ἐλέῳ 5Βογρίυμι. Ηδθοηΐ θὰπὶ γϑγβιμὶ οἰϊαπι ΕἸογοιμηί. ΑΡδιιγάϊιπι 
γίδια ΔΙαγκίαπάο χατασβέσω, «υἷα οὐγριβ ἀγάθπβ, πἰδὶ σασαίοβ 
Ἰαρὶβ 5ἰξ, ποη μοββὶξ Ὄχβίϊηριϊ οἷθο. ἔῃ ἀξ τοϊιίαγοί, Θ᾽ ἀ ΘΓ 
Ηοπιογο ἃμποίογο θΘέγββ. ΧΧΙΥ, 44. βθαᾳ. τδι5, ᾿ρ ἱρθηιὰπι μΓο- 
πἰξέογο ραίανὶ 56 ΓΟρῸ πιο οοπογοιβαίο οαϊοπέϊα ἀάϊι!ο. οββα οἷἶθῸ 
δὲ πρθ}]Ὲ 6556 μογιβυγαμι. Εἰ ρογβιδάογὶ μος βἰθὶ ρεδβιβ οδέ Μαί- 
ἐπΐα6. Αἱ πορ]ρθπίον ἱπβροχογαΐ Ἠομιογὶ γογβιβ οί ἀογυβ. Νὰμι 
ᾳυοά ν. 43. ἀϊοίιιπι εδί ἐδ Φογρογο ΑΟἰΝ 18, 

αὐτὰρ ἐπεί σ᾽ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο, 
κάτϑεμεν ἐν λεχέεσσι, καϑήραντες χρόα καλὸν 
ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι, 

ἀθ ούγρογο ἀϊοίυπι οβδέ ποπάμππι ἱπ τορπι ἱπιροδίίο: ἀαοά ἀυμη 
οββθί μὸγ βορίοιπά δοίη εΐθ5 ἀοίοίιμι, ἰὰπὶ ἰθπιπι ΘΟπογθηνδίμμ 
6556 οδβίοπεϊί, ν. 6ὅ. 

ὀχτωχαιδεχάτῃ δ᾽ ἔδομεν πυρί. 
Βυνὶρίἀθ5. φυϊάθπι πὸ ἰΐα ἱπορέια ἔξ, τξ οἷθὸ ἰρποπι οχϑέϊπρυὶ 
ἀϊεογοῖ, ααυοὰ ἴῃ Ῥαίγοο!: γορὺ νίνο ἔμείαη παγγαΐ Ἠομιθγιβ Πα. 
ΧΧΙΝ. 237. βεἀ πηΐμιβ ργοργὶθ ἰοφαδηίοπι ρ ρ δηΐαπι ᾿θ. ἀΐσογὸ 
νοϊΐέ, οἷθὸ 856 ᾿οπογαπαϊ πιογέμὶ οασδβὰ ὡἴη50 εἰϊθοίμπγαμι αὐ οἰἐἰι5 
ΦΟμΒμΠμί0 ΘΦΟΓΡΟΓῸ ὀΧβΕἰπρμαδαν ἱρηΐβ, φαρμασσόμενος, υἱ ̓ ΑΦΒΟΜΎΙΙ 
ψοχγθὶβ ζῶ, χρίματος ἁγνοῦ μαλακαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις. [πὶ- 
Ροπειναμέμγ ΘΒ) τυβῸ γαδὰ Οἰθο γορίοία, ΗοπποτιΒ Πιωά. ΧΧΗΙ, 170. 

ὲν δ᾽ ἐτίϑει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας 
πρὸς λέχεα κλίνων. 
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Ἁ “ 3 7 » Ὁ ἱ ’ 

χαὶ τῆς δρείας ἀγϑεμόῤῥυτον', γάνος 

ξουϑῆς μελίσσης εἰς πυρὰν βαλῶ σέϑεν. 

ἀλλ᾽ εἶμι, δέλτον τ᾽ ἐκ ϑεᾶς ἀναχτόρων 
γ Ν 7 ΡΥ . 2 - ᾽ οἴσω" τὸ μέντοι δυςμενὲς μὴ ᾽μοῦ λάβης. 

φυλάσσετ᾽ αὑτοὺς, πρόςποΐζοι, δεσμῶν ἄτερ. 

ἴσως ἄελπτα τῶν ἐμῶν φίλων τιγὶ 

πέρμο πρὸς “Ἄργος, ὃν μάλιστ᾽ ἐγὼ φιλῶ, 

χαὶ δέλτος αὐτῷ ζῶντας οὗς" δοχεῖ ϑανεῖν 

λέγουσα μὰν τὰν φᾷ ἡδονὰς ἀπαγγελεῖ. 

ἨἩΜΙΧΟΡΙΟΝα 

αὐτο δ λων σὲ τὸν χερνήβων 

ῥανίσι ὐ τ μ 

μελόμενον αἱμακταῖς. 

Ελ Θάγεββ. ΧΧΙΥ, 67. 
καίεο δ᾽ ἔν τ᾽ ἐσθῆτι ϑεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ 
καὶ μέλιτι γλυχερῷ. 

Υ, 626. ΑἸά. Ραγ. Α. Β. εἰς πῦρ ἐμβαλῶ. Ῥαγ. Ο. ΕἸον. 
ΕΠῸΡ. 1. 2. Υἱοί. εἰς πῦρ ἐμβαλὼν. Επιθπάαν!έ (δηίοθγιβ. 

Υ, 626. Πρτὶ τὸ μέντοι δυςμενὲς μή μου λάβῃς. ϑεἰάϊο- 
ΓΒ σοπιραγανὶέ Ηογαοὶ. 991. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐχείνῳ δυςμένειαν ἠράμην, 
ἈΒΒΘΠΒΙΓΙΒ, δὶ 4ἷβ μιοε Βογίθθγθ πια!ὲ. ΕἾ ὁδβέ βᾶπθ αἰ χα δπι- 
θίρο! ἰη Βεηϊενο, αυΐ ἔδγο 46 60 ἀϊεϊίαν αυὶ οὐϊέ, πὲ ἰη Ττοδά, 661. 

τὸ δυςμενὲς γυναικὸς εἷς ἀνδρὸς λέχος. 
ϑεά ΐσ ἴδοις γὲβ ἰρβὰ οβέθπάϊέε σϑηϊξίνο βἰβι ἰ ἤΠσαγὶ οὰπὶ απθπὶ 48 
οὐονῖί, μον ἴῃ ΗϊρροἸγίο 96ὅ. 

εἶ δυςμενείᾳ, σῇ τὰ φίλτατ᾽ ὦλεσεν. 
Εταΐ δυίοπι ἐμοῦ βου θοπάτπι, αυΐα οὐπὶ ἀγίϊουϊο τὸ δυςμενὲς ἀϊχὶξ. 
Ηος οπΐπι ἷἰπ πιθπίς μαθοί: οεὔέμεηε, φωθε ἐηωηοζαξέο αὐθετέ, τ6 
ἐρει “2,6 εοὐποέρέζο. 

Υ, 629. ἔχ Βγαβδοιίαπα. οὐϊέίμπι ὧν, οἱ ἐοτέαββα ἰΐα οοάϊθαϑβ 
αἰΐᾳυοί. ϑεά Ραγ. Α. οἱ ΑἸά. ὃν. - 

Υ. 632. Υυδρο εχ Βιυιν. τῶν χερνίδβων. ϑεᾷ τὸν ΑἸά, 
Ῥαγ. Α. ΕἸογ. 1. 2. Υἱοί. 

Υ, 6338. Εχοϊάϊββ αἰϊψυϊά, οἰΐαπι δὶ ποῃ ἀοοογοί δπέϊβέγορινα, 
πιθίγιιπι ὑγοάϊί, Εοτγαπι 4π86 ΕἸπιβίοἰο ἱπ πιθπέθπι νοποῦιπέ, βαρ- 

βάρων νεὶ δυςσεβῶν, Ροβέογίιβ οογίο ποὴ βογίρβὶε βαγιρ 468, πθῸ 
ἔοι! ργίαβ. Θιηνηΐπο {|| 1,αεϊηΐἷ5 4αὰπι αἰ γα θοὶβ Ροοίϊβ δι (δε ῖο γοΓ- 
Βογιπὶ ΘΟμπροβίεἶϊο εβέ, Μαρὶβ ἱπ μγοπιρίιι εβέ ἐν χάρῳᾳ Βογίρμβίββθ 
Ευγίρίἀθαι, [π΄ μυϊυβπηιοάΐ ἰοοὶδ αυϊά πὸπ βογὶρέμππι (ποτε ἐδ  Πυβ 
οϑὲ ἀΐσογθ, 4υδπὶ χυϊά ἐπογὶε βογὶρίαππι. 
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ΟΡΕΣΤΗΣ:. 

. αν τ ’ φβϑδοῖχτος γὰρ οὐ ταῦτ᾽, ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ ξέναι. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β΄ 
Ἁ λ ᾽ὔ , 

σὺ δὲ, τύχας μάχαρ' σὲ δ᾽, ὦ νεαγία, 

Υ. 686. ΒιεὺΡ. οἐ νυϊρπιίδο οἶκτος μὲν οὐ ταῦτ᾽, Βαιάὰ ἀυδὶς 
Ὁ δπιοπάμίογο, 4] ποι γθοίθ ἀϊείμπ μυΐαγοί οἶχτος γὰρ οὐ ταῦτ᾽, 
πὸ ἱπ ΑἸἀϊΐϊπα οὐ οοἀά. οπιπίθιιβ Ἰερίέυγ. Εδάθηιν δαιββδα  οἰβκίνη 
πίον αὐ οἶκτος γὰρ οὖν ταῦτ᾽ οπποπάδπάμπι φοπβογοί: χαρά βθη- 
ἰθπέϊαπι ργϑθθεί ποῦ ἀΐρπὰπι θγοβέθ. Αἰάϊπαθ οἱ ουάϊοιπι βογίρέα- 
τῶ ΜΑΡΚΙαμτ5 γοβεϊειἑ, σοηΐοσγγὶ ἰαθθυβ ααὰθ δά δαρμὶ. 8. ἀϊχίέ: 
υθ 5οαυμΐ βυηΐ Μυπργανιβ, οι άϊογβ, αἰΐᾳυθ. Ἐδοίο αυϊάσηι, 
Β04 ἰὰδπιθὰ ΠΟῺ 5'π6 ΘΓΓΌΓΘ, 4 πὶ ἀββθηβίββο ΜΩγκίαπάο νἱἀθαπέμων, 
γὰρ δ βϑηζθπίϊαπι 46 Οπϊββ δξ 6586 γοΐογοπάσμι, Ὠϊοἰέαν ααΐ- 
ἄθπι ἰΐὰ γάρ, 5Βοὰά ᾳιὰθ Ἰηΐσ οπιϊββα θββθ ἀθθογθῖ βϑηΐθηίζ, πο 
Ῥοδβοί Ὁ]1ἃ 6586 4 οὔ. Αἱ ἰά πο μοίεβέ ουρίἐδέϊοπα βιρρίοεΐ, 
ἴα, ἀύι π}]ὰ ἴπ εἰνογὶ νϑγθὶβ 4πᾶ6 μγοργοββα βυπὲ πορϑίϊο βἰξ, 
ἐπέ Π ὁπ άπ μοίϊ5 οββοέ ναί, Νοὸπ δὰ οπιϊβθαπι βϑητθηξίαπι γοῖογ- 
(ιΓ γάρ, Βοὰ δὰ δὰ ηιδθ ᾿νἶβ οδὲ γογθὶβ Ἔχργοββὰ, ἀλλὰ χαίρετ᾽, 
ὦ ξέναι. ϑαθμα φαΐπι ἴῃ γαϊϊοπο γοἀάθηα ἱηνογίαπέ Θτγαθοὶ ογάϊ- 
πθπὶ δοηἰθπέϊαγαπι, οαιιββᾶπι ργαθπιϊ ἰθηΐο5: ὅι0 ρθπογ Ἰοφαθιάϊ 
ΒΒ ΟΡ ΒΒΙ π|θ 5118 εδέ Ποιοάοίυβ. υίποὶρα! !β βοπέθηξα οβδέ, ἀλλὰ 
χαίρετ᾽, ὦ ξέναι, αιοά ποη εβέ σωξοέθ, υἱὐ νογιϊξ Βαγηθβῖιβ, βϑὰ 
οὐ ϑιαιείδίο, αυοὰ Ῥυγιάεβ βαϊνιβ ἰπο ἃθιθὶέ: ἤφσ θρέφε, αυοά 
μἷ} πιογίοπάμπι δέ, ρορ οδύ ζωριορίαρείμηα. Ῥοίιθγαι ἤδθς κἷς 
ἄϊεργο: ἀλλ᾽, οὐ ταῦτα γὰρ οἶκτος, χαίρετε. 

Υ. 686. [νεῖ : σὲ δὲ τύχας μάκαρος ὦ νεανέα, αυἱεὶ φιοά 
ΕἸον. 1. σὺ μτὸ σε. ϑοίἀ!θγιβ, ὑξέ ἀοομπιίμπι γοβεϊπθγεέ, ἰὼ 
Βογρβίί, Αἱ οἰβὶ πιδβϑοιπυπι μάχαρος ἀδἔεπάϊ μοΐοβέ, ἐδηθη π6- 
46 ἰὼ ἰνΐο μίαοοθί, πϑὸ νϑεὶΐ βίμιϊβ δέ δμεϊβέγορνίοα, ργαθβογέϊπι 
ἰὰπὶ ὑγονὶα, Ω0}} 5 Πρ 5 ἱπέθυ 56. βυ!αθὶβ γεβροπάϊββθ. Ηἰβ οδιιβαῖξ 
δἀάιιοὶ 4͵ἱβ μοδδὶἑ, υἱὐ σγᾶγμπ ψοσαρυΐαμ, δὲ ογέδββο πο δἰδϑὶ 
τορθγίαπι ἡπῶμ ἀρυμὶ 1 μοί δι ̓ αγθπέϊπιαι γοροηδί: σὲ δὲ τύχας 
μαχαρτὸν, ὦ γεαγία, σεβόμεϑ᾽. 1ὰ4 ρμοίχπογαξ φαΐάδηι οέΐαπι δἰο 
ἀϊοὶ, σὲ δ᾽, ὃ τύχας μακαρτός, ὦ νεανία: ποὰ αἰίογυμι ΡΓδοβίαγοέ, 
[μδοπϊάδο δ ΓΒὰΒ. δαηΐ ἴῃ Θρὶ σγαιμμιαίθ 69, 

0 πρὶν τὸν τί πλείω μυϑεῦμαι; ὃ πᾶσι μαχαρτός, 
: φεῦ, γαίης ὅσσης ὅσσον ἔχει μόριον. ᾿ 

Νοι. ἀθδὲπι ἐάπηθη ᾿06 διοίογα νοοεϊνυδμη, οαΐ5 ποι αἰ ἐάν, πϊπΐπιο 
οππμϊαπι δυιίοπι ἀριὰ ἐγαρίοοβ γορογέυπι δδέ θχθιιρία μι οθέγαάογο Εὰ- 
γἰριαϊ, Ργδθβουίϊα φυσι ἐΠυἀ μάκαρος ἰαοϊ 6 οχ μακάριος, 400 
νογνο μάχαρ ἃ τι ταπεμιαέϊοὶβ Χμ] οαίαγ, ογὶγὶ μοΐμοτιέ, Θυῶγο 
πα δογίθογο, αυοά οἰΐϊαμπι δά δϑηξθηξίαμη ΎΑΥ 5. οβέ, ορέϊπιοαθ! 

Τί 

σεβόμεϑ᾽, εἷς πάτραν 

ὅτι πόδ᾽ ἐπεμβάσει. 

ΠΥΖ4σ ΗΣ. 

ἄζηλά τοι φίλοισι, ϑνησχόντων φίλων. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ α. 

ὦ σχέτλιοι πομπαί. στρ. φ .640 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β. 

φεῦ φεῦ, διόλλυσαι. ὄντ. β΄. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ ἁ. 

αἰαῖ. στρ.γ΄. 

ἩΗἩΜΙΧΟΡΙΟΝ β΄ 

αἰαῖ. ἀντ.γ'. 

δοηγρηΐξ οἴοτο γοάϊέαβ ἱπ ραΐτίαπι οορίέαίίοπα φοπιοίο, σὺ δὲ, 

τύχας μάκαρ᾽ σὲ δ᾽, ὦ νεανία, σεβόμεϑ᾽. Α΄ Βυδάθέ μοο. οράϊ- 

εἷρ ΕἸοτ. 1. βογίρέαγα, 4υὶ ἰδοῦ αἰϊψαοί ἱπ Ἰοοὶβ γογὰ οοπβογνδυϊέ, 

γ, 638. Αἰά. ὅτέ ποτ᾽ ἐπεμβάσῃ. Νέεο νδγίαγ νἱάθιξῃγ 

οὐάϊοο5. Ὑαϊάθ ἰδηριοί ἰβέιά ποτέ, 'ξ ποῦ ἀυβίίανογίμι. οἰοίζαῃ- 

εἰββίπιαπι Ἰοοραθθ δαΐο ὀχ αι δοοοπμηθάδίδπι, ΕἸμπβἰ οἰλ φιμομάμ(ον 

πθπὶ ΓοοΐροΓθ. ἐμὰ 

Υ. 639. [[ἐϑγὶ ἄζηλα τοῖς φίλοισι. Νοι ἱπιπιογίίο εἰἰδβρὶ ἐν 
ευἱέ Εἰπιβίοἷο ἀγέϊουϊαβΒ. [{πά46 οὐ δὰ ἢ. 1. οὲ δά Αἰδοθὰ ϑορβοριδ 

γν. 4038. βογβοπάμ οοηΐροὶς ἄζηλα τάδε. φίλοισι. φρο ψς οταΐ, 

φυοά ἔδοὶ, τοι ΓΘΡΟΏΘΓΟ. εὐ 

Υ. 642. ΗἸ νοιβιιβ ἰῃ Αἰάϊπα, οὐ πὲ νυἱάοίωγ, ἱπ οδοίοσίβ 

4υοαᾳυθ ᾿ἰθγῖ5 βίο βογί με: , 

ὦ σχέτλιοι πομπαέ, 
φεῦ" φεῦ" διόλλυσαι. 
αἴ αἴ" αἴ αἵ. 
πότερος ὃ μέλλων. , 

Νοῦ μαΐο οαἰφαδπι ἀπθίαπι νἱἀογὶ ροββθ 4πΐπ οἰππΐα, αυὰθ ἴῃ. ἰὼ 

βοθπὰ ΘΓ δηςβραβίϊοῖβ πυπιογὶβ γροϊίαί, ἴΐἃ {πογῖβέ ἀϊδίσιθυία, 

οὐ εἰότο ἴῃ Βοπιϊομοτία ἀϊνίβο οὃχ υἱγοάυθ μοι οίιογίο γοὶ ᾿ μδβ 

γεῖ μάποδο Βάγαπι νἱγρίπιπι δη{βίγορ θα οαπογθηΐ, οἵ ἰία φυϊάθιι, 

αἱ αἰΐογιπι ποιϊομογίαπι Ἰαπιοπέαγοίιγ βογέοπι θγοβίϊβ, Ῥυίδάδθο '88- 

ἰδπὶ ογέππαπι ζοἰίοοπι ργαράϊοαγοέ αἰέθγι. Εροάμπι Θγρὸ ἀθοθθδΐ 



ΧΟΡΟΣ. 

ἢ ε - ᾿ 

πότερος ὁ μᾶλλον; πῳὸ. 

ἔτι γάρ ἀμφίλογα δίδυμα μέμογνε φρήν, 
σὲ πάρος ἢ σ᾽ ἀναστενάξω γόοις. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Πυλάδη, πέπονθας ταὐτὸ, πρὸς ϑεῶν, ἐμοί; 

ΠΥΜΖΑΜΖΜΗΣ. 

» Ύ Ὁ.» ᾽ - 2 ’ », ’ 

οὐχ οἱδ᾽ " ἐρωτᾷς οὐ λέγειν ἔχοντα μ8. 

σοπαπηηἶΐον Ὁ αὐγίβαι!θ νοὶ θᾶσγιπι υἱοαγὶὶβ οδπὶ. Εἰ ἐδοίαπέ ἰά 
δ8η6, δ6ἀ ἰπ ροδβίογίυγο ἀθιπι ραγί ᾿όγιπὶ νογβαμμι, ῬΓἰπιδπι 
οηΐπι ρδγίοπι ποη δέ Οὐυβοῦγιπι εἰν βὶπι 80 πΐγονἱβ μοπιϊοιογο, οἱ 

αυϊάοπι, πἰδὶ ἴα! ογ, θοάθπι 410 οὐορογδηΐ ογάϊπο ρῥγοΐογγὶ, αἱ 
υἱγυπιαια ποι ομογίαπι ἀθάυθ ὑἰγίαι6. μοβρίεὶ ἔανογο νἱἀθαίῃγσ. ἔχ 
40 δοαυϊίιν., οἰΐαπι {π86 ρούμι 6556 ογοάθθδίξιγ, ποὴ ἰοίαπι 8556 
δροάυπι, 5οὰ 580105 ρμοβίγθποβ ψϑζβιβ. ἤδθο ἰβί(γ, ὦ σχέτλιοι 
πομπαέ, ποη βυπὲ ἀοοβπιίαουβ, 5βοὰ ργοάποία βοουπάδ βυ! θα ἴδμι- 
υΐουβ ἰβομουγβορίοιβ, υἱὐ ἰ8 αυΐ Βοαυϊίαγ, Γοβροπέθηβ 1. Ταπι 
ἀδπππι οοπἰπποίπι αὐγίαβαι6 ΒοπομοΥ αἰΐψιοί πιὰ! θγοβ θροάϊπιπι 
σδπιηξ, οὐΐι8 ἰδ εἶππι οδὲ πότερος. Νὰπι οἰΐδπι αυἱ ργδθοθάϊέ πιο- 
ποιιοίθυ ἰδηιθίουβ., αἰνίβιιβ δέ ἱπέον ποπιίοιιοσῖα. ἴπ Πἰθγὶβ ποὸη ἀϊ- 

δὲϊποία βυπέ ᾿ιοπιϊσμβογτία αυόγιπι ορὺ ποία ἃ νυ. 632. δρροδυὶ. 
Θἰπιοϊ ἀρογίαπι οδέ δυδῆθβοθγο ἀμθίζαίίοπ65, 4π86 ἱπέογργθίδεϊοπθ 
Βογιπι γογβιιαι Θχοϊίαίδο βιπί. ΑἸΐὰθ υἱγρῖποβ Ῥυϊδάδο γεβροπάθηϊς: 
9 ἀένανε τι δοέογιθηνε, ὅπ ἰΠΠ6 βοι οθὲ ἐπ μαίγίαπι πα Γ, δμὶ- 
οὕπὰ το πα θη πιογίϊ ἀοβεϊπαίαπι; αἰΐαθ δὐυΐοπι Θγοβίὶ ἀϊοαπέ, ζθὲ 
ἀεὶ, ροτὲδ. 

Υ, 648. Ῥονϊπορίιπι, δα μοίϊυ8 ρἴαπθ δρβυγάιπι οδὲέ αυοά 
Ηἰδγὶ μαθεπί, πότερος ὃ μέλλων, ηποά ἱπέο!] οπάμπι εββοὲ ὃ μέλ-- 
λὼν διόλλυσϑαι. Αἱ ἰά. ἴαπι ἀυβδίξατὶ ποι μοίογαΐ, ἴρβθαις οἰο- 
τὰυβ Ογοβίομ, αυοά πιογὶἑυγιβ οββοίῖ, πίθον, ἔθ! σθαι δυΐοπι, αυοά 

ἱπ ραΐγίαπι γϑαϊίαγυθ οββεί, Ῥγίδάοπι ργαθάϊοανογαί. Μαηϊξοβίο 

δυίΐεπι αἱ δοαυσπίιγ ἀποὺ νογβιβ, ἀθ 6δὸ ἀυθίίαγο οἰνύταπι ἱπάϊοδηί, 
υἱοῦ πιᾶρὶβ ἀδρίογαμάιβ δἰΐ, 5 αυὶ πιογίαίγ,, βογγαίυ ἃπιῖοο, δῃ 
4υὶ 5ογνθίιγ, διηΐοο πιογϊθηίθ. πάρ ᾿ἰποὸ οἴαγίιβ οδέ, μέλλων 6586 

ἰπ μᾶλλον πιυξαπάμπι. [Δ οβϑέ πότερος ὃ μᾶλλον διολλύμενος; 
Υ. 644. ΑΙἀά. εὐ οοἀά. Α. Β. ἀμφίφλογα. Ἐπποπάδέμπι ἱπ 

Βειθαοϊίαπα. οϊπάθ ΕἾἸογ. 2. μέμηνε, ἰάψυθο, βοὰά ϑβυρογβογίρίο 
πιράϊαο δυϊαθαθ ὁ, οἰΐαπι Ῥαιίβ. Β, Ο. ΕἾογ. 1. Υἱοί, δαβθοϑμηΐ. 
ΑἸάϊπα μέμονε. 

Υ, 646. ΕἸπιϑϊοἶο βογβοπάμπι νἱἀθθαίανγ ταὐτά. 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τίς ἐστὴν ἡ νεᾶνις; ὡς Ἑλληνικῶς 

ἀνήρεϑ᾽ ἡμᾶς τούς τ᾽ ἐν ᾿Ιλίῳ πόνους 

γόστον τ᾽ ᾿Αχαιῶν τόν τ᾽ ἐν οἰωνοῖς σοφὸν 

Κάλχαντ᾽ ᾿Αχιλλέως τ᾽. ὄνομα, καὶ τὸν ἄϑλιον 

᾿γαμέμνον᾽ ὡς ᾧχτειρ᾽, ἀνηρώτα τέ με 

γυναῖχα παῖδάς τ᾽. ἔστιν ἡ ξένη γένος 

ἐχεῖϑεν ᾿“ργεία τις" οὐ γὰρ ἄν ποτε, 

δέλτον τ᾽ ἔπεμπε χαὶ τάδ᾽ ἐξεμάνϑανεν, 

ὡς κοινὰ πράσσουσ᾽, "4ργος εἰ πράσσοι καλῶς. 

ΠΥΖ“Α4Μ4ΗΣ. 

ἔφρϑης μὲ μιχρόν" ταὐτὰ δὲ φϑάσας λέγεις, 

πλὴν ἕν" τὰ γάρ τοι βασιλέων παϑήματα 

ἔσάσι πάντες, ὧν ἐπιστροφή τις ἦν." 

ἀτὰρ διῆλϑε χἄτερον λόγον τινά. 

Υ. 6562. ΑΙά. ᾧκτειρεν" ἀνηρώτα τ᾽ ἐμὲ, Ἠφαϊμίπβ ᾧχτειρ᾽. 
Τυπι τέ μὲ ϑεμαρίογιβ. 

Υ. 606. [ἀρτὶ πράσσει. Θιυοά εἰδὶ ἀοξεπάϊ ροΐεδέ, ἔδπιθη 
ἔαπι γογὶ βίπιῖϊθ οδέ οδ]ίψαα ογαΐΐοπθ ὑδῖπ 6586 Εωγιρίάοπι, πέ 

ποη ἀπθἰἑανογίπι ορέαξίναμι γορύπογο. ὙΥἱάθ ν. 948. , 

Υ. 657. Ραγ. Α. ταῦτα. οϊπάς ΑΙά. φράσας. ϑιοά οοσάϊ-: 

665 Οπιηθ5 φϑάσας. 
Υ. 6ῷ8. [[μυτὶ τὰ γὰρ τῶν βασιλέων παϑήματα. Υαϊάς 

ἱπας}5. οὐ ἱποίθρδηβ εδὲ τῶν αγέϊουϊυβ.υ ῬΊγὸ 60 τοὶ βειρβὶ: 

δρεἰββίπιαθ δηΐπι εἷς τοί γὰρ ραγίϊουϊδο. 
Υ. θὅ9. ᾿Επιστροφή, ἀδ 4ὰο νοοδρυῖο ΒΙοπιβοϊ ἀϊι5 ἵπ ρ]08- 

βαγίο Αθβοῦυ! βορί. δὰ Τῆου. 645. μος ραββίνθ ἀϊοίιμι, “ἀθ 115 δὰ 

4005 411 ἀοοοάππηί. ᾿ 
Υ. 660. Θυμπὶ μοΐππι γογβαστα βοπίθπεϊαπι πορ Ῥογβροχὶβ- 

βεπέ ἱπέογργοίοβ, ἐβοίυπι δὲ αὐ Τα. Εδθοῦ οὐ Μαγκίαπάνβ διῆλϑε 

πη διελϑέ τοίαπάμπι ρυΐαγοπέ, οἰ άΐογβ δυΐεπι βάογοί διῆλϑον, 

4ποἀ οἱ ργορίον γοβροηῆβιπι Ογοβίϊβ ἡθοθββδγιμη νἱἀθ θα ὩΓ: οοάρπι- 

406 πιοάο βογίβοπάμπμπι ἱπάϊσανὶε Ῥογβοπῦβ. Ογθάθθδηϊ θη, πἰὶδὶ 

ἔΔ]ογ, πλὴν ἕν ρογέίϊπογα δὰ δὰ {πδ8 ῥγοχίπιθ βοαμμπίμιγ, Αἱ πο 

εδέ ἰία, βορὰ ἡ]υά ἀϊεὶξ Ῥυγ!αάοβ, αιοά πιοχ ἕτερον λόγον νοσδί: 

ἰδέα δαΐοπι ἱπ πιράϊο μοβίέα βιιπξ, πὸπ πιΐγιιπι 6886 δὲ 46 τοβῖιπι 

ἔαιϊβ, 46 οπιμΐθειβ ποΐϑ βἰπέ, φιδοβίνογιἐ βδοθγάοβ. 
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ΟΡΕΣΤΗΣ. 
»» " Ν, ἀν ῥά ἐχ(, ἐ"“: Ὡ ΧΑ͂Ν ὦ 

τίν᾽; εἷς τὸ χοινὸν δοὺς ἄμεινον ὃν μάϑοις. 

ΠΥΜΖΑΆΜΖΜΗΣ. 

αἰσχρὸν ϑανόντος σοῦ βλέπειν ἡμᾶς φάος" 
“ ᾳῳ 3 ΡΣ -Ὃ δον - χοινγῇ τ΄ ἔπλευσα, δεῖ με. χαὶ χοινῇ ϑανεῖν. 

καὶ δειλίαν γὰρ χαὶ χάχην χεχτήσομαι 
γ ᾿ 666 .“1ργει τε «φρωχέων τ᾽ ἐν πολυπτύχῳ χϑογί, 
δόξω δὲ τοῖς πολλοῖσι, πολλοὶ γὰρ κακοί, 

"4 } ’ 7 προδοὺς σὲ σώζεσθαι αὐτὸς εἰς οἴχους μόνος, 

Υ, 661. Υἱεί. μάϑῃς, βυμοτγβοτίρίο οι. θεία βα δβαβεὲ νυ ]- 
σαίμππι μιάϑοις, πϑῆιθ ἐπ βθηΐθηζία εϑέ φυοὰ αυΐβ βαθγοαί. Μίγα- 
ἴυ8 ογαΐ Θγοβίθβ, ἀοά τὸβ δά Ττοίδηι ρβίαθ, (δ ]ομαβ, Αομ 68, 
Αρδπιθππο, ἔὰπι ποίδε δββθηΐ βασογάοίϊ, ἴρβα υὐ νἱἀθγοίυγ Αγρίῖνα 
688θ. Βαοβροπέάοί ΡῬυ)]αάεοβ, ἰά ἰμβιπι 5 4υοήθθ διηϊπιδνογεϊββο, 
φυδιιαιαπι ἰά πὸὰ ναϊάθ᾽ πιϊγαπάμπι 6586, ἀυππι Γαρτπὶ ἑμέα ποία 
βίης οπιπίθυβ: βοὰ ργαθίονΡ ἰβέα ἀϊχίββαε θὰπ, οἰΐαπι αἰϊυιά, Εἰχ ἢΐβ 
γογθὶβ Θγεβίοβ ἴδπι ποῦ μοίοδέ ποῦ οΟἰ ρογθ, βἰπρυίαγο αυϊά οἱ 
4υοά οογέογι οοηϊδοίαγαθ ἐθ μαίγία δὲ ρϑηθγθ βαοογάοίϊβ ἐβοϊθπάδο 
νίαπι πιοῃδίγοί ἃ Ῥυγίδάθ εβ86 δηϊπιδάνογειπι, Ηΐης ἀϊοὶέ, δἰ ἰά 
Ρτοΐεγαί, πιθ 8 “θαπὶ, αδὲ γοπὶ ἀν οοηβίἀογανογίπέ, μογβρθοέι.- 
τι 6586 ἐμὰ, αυοά πυπς ἀυβίμπι νἱἀθαίμσ. Αὐ {Π|6 ποπ, ᾳυοά 
οχδβρθοίαθαί Θγοβίθβ, βοὰ αἰϊιιά αἴογέ, γϑὶ]θ ἐΠ]απὶ Θγοβέθπ πιοεῖΐ, 
56 διιΐίοπι οὐπὶ ἰἰ ογὶβ βοβρίίθη γονογίΐ ἱπ ραΐγίαιῃ, (Οοιιραγασὶ 
Ροίεβί μὺο Ρ]δίου!β 'π Τωγβίάθ Ρ. 218. Ε, εἰκότως γε, ἦν δ᾽ ἐγώ" 
ἀλλ᾽ ὧδε ἴσως ἀκολουϑήσεις, οἶμαι δὲ καὶ ἐγὼ μᾶλλον εἴσομαι 
ὅ τε λέγω. Ἐπ 'π Ῥμδράγο γ. 238. Β. λεχϑὲν δὲ ἢ μὴ λεχϑὲν 
πάντως σαφέστερον. 

Υ, 662. ϑανόντος σου. ϑϑοἰάϊοτιι5, Ῥογβοπιβ, εὐ Ῥαγίβ. Α, 
ϑανόντος σοῦ. 

, 668. [μἰρτὶ χοινῇ τ᾽ ἔπλευσα. ἘΪπιβὶοἰυβ πιαΐθ οοπίοοὶξ 
κοινῇ δ᾽ ἔπλευσα: ἰάδπι πιο, κοινῇ δὲ πλεύσας, δεῖ μὲ καὶ 
χοινῇ, ϑαγεῖν, οχ Ηϊρμοϊγίο ν. 22. αἴἴογθηβ 

τὰ πολλὰ δὲ 
πάλαι προκόψασ᾽, οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ. 

(ὐν νϑγοὸ οογγίραίυν., αυοά γροββίπιθ οδέ ὡρίϊββίιηθαις ἀϊοίαπι, δἐ- 
416 δέϑθο γϑοίϊηβ 10, φυθά βυθβέϊίογο ἰὰθθαναγῇ 

Υς 667. {μἰ|λεῖ: προδούς σε, σώζεσϑ᾽ αὐτὸς εἰς οἴκους μό-- 
γος. Θϊμθογῆϊ δβογίρβογιης προδοὺς σέ, 410 πο ορὰ8. ΕἸΪβα 
ἐϊρμέμουρτβ ἰῃ σώζεσθαι παδρίεοἰοιοπι υἱεἰϊ ὀχοίέανιἑ, υὐ Εγσίωγάἀεἐΐαβ 
ἀμ 80}}), Αἱ, 190, μ. 517. δογιβοπάνπι μαΐανοτιέ σωϑείς, γοϊοπβ 
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ἢ καὶ φονεύσας ἐπὶ νοσοῦσι δώμασιν 
δάψαι μόρον σοι σῆς τυραννίδος χάριν, 
ἄχληρον ὡς δὴ σὴν κασιγνήτην γαμῶν. 

μος ηυοααθ ραγίϊοὶρίαπι δὰ ῥάψαι τοΐεστὶ, Αὲ τϑοίθ πιοπυὶϊέ ϑεἷά- 
Ἰθγβ ορρμοπὶ ἱπίογ 86 προδοὺς σώζεσθαι εἰ φονεύσας ῥάψαι μό- 
ρον. θπιπίποηιιθ ΓῸ5 ἰρβᾶ μοβίιϊαί, υὐ δξ ργορέογ ἱβιεπανίδμι ἀἄ6- 
Βογιιΐββα θγοβίθαι Ῥγίαάθβ, ὅπ ργορίον ἱηνιἀΐαπι ᾿πβι ἀϊὰ8. οἱ μάγαββθ 
ἀϊεαίυγ. ΕἸπιβίοῖυβ ἱπ Ἐσίυγάς! οογγοοίίοπα πιαϊοραΐ σωϑείς τῇ 
Βογί δὲ : ἰρβ6 ἰαπιθη οοηϊοοἰξ προδοὺς σεσῶσϑαί σ᾽ αὐτὸς εἰς οἴκους 
μόνος. Ἰάχις Μαιεΐαθ φιοαὰθ πιαρὶβ βιδὶ ρίδσογο αἷἱέ, ΜΙ ἀϊδ8- 
Ρἰϊοοὲ ὧὐ ᾳιοά πιαχίπι ῥγορίεν ργοόποιιθη 60 40 πιϊπῖπια ἀθθεξ 
Ιοοο μοβίίυπι. δὲ αυἱά νοἰ]οπὶ μγοΐογγθ ογιεἰοὶ, φυοά δἰ φυϊά οοπι- 
πιοπἀδίϊοπΐβ Βαθογοῖ, δέ μος ἀθθεθαπέ ργορόπογο : προδούς σε 
σώζειν αὑτὸν εἷς οἰχοὺς μόνον, ἀυΐ, φιοά εἰεραπέϊιβ Θββοί, προ- 
δούς σε σωϑεὶς αὐτὸς εἷς οἰχοὺς μολεῖν. ἔρο ᾳυϊάοπι ποῦ δῃ- 
5.5 5ιπὶ αυϊάααπι πηίαγο, πἰδὶ αυοά ρμίοπθ βογίρμδὶ σώζεσϑαε, 

Νὰπι υἱὐ εἰϊβίοποπι αἰρἐεμβοηρὶ, ὃ 408 οοπιϊοὶ ποθ δρβεϊππογιμί 
ἱταρίοἱ 5ἰδὶ ποῦ φοποοββᾶπι ρυΐδνογὶπί, ἰδπμθα ααΐη ογαδὶπ δάπιϊ- 
ἰεγεπέ βοημθπίθ ἰοηρα νοοδὶὶ ψεὶ ἀϊρμέμοπρο πὲμ}! οὐδε ἶββο υἱάθ:- 
ἴων. βδίπι!β ταΐο οδέ {Ππἔἶπ|5 αυοά ἃρυά Αοβονγίαπι Ῥγοπι, 882. 
Ἰερίίων: 

ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδεν αἰνικτηρίως 
προςηγορεύϑης ἥ «Τιὸς κλεινὴ δάμαρ 
μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι, εἰ τῶνδε προςσαέίνει σέ τι.- 

Ὁδὶ εἰ, φιοά ποοοββαγίυπι νἱἀθίαγ, πθὸ βοϊιοϊ ἰδβίδε μβαθπογαπὶ οἱ 
οπιϊίπί μἰογίψιθ ΘΟ 665. ἵ 

γ. 668. ἱηροηίοβα, βοά ἐαπβθπ πο προοββαγία δέ 1 οθθοκὶϊ 
ουπίοοίιγα αὐ Αἰδοοιι ρ᾿. 311. ἢ κἀφεδρεύσας. {ἰϊπυΔ, ἐπὶ νο- 

σοῦσι δώμασιν, χαυπι ϑεἰάϊεγυβ πὸὰ ἐρ σαζωρεέαία 7 ϑὐπεέέδενα, 

βοὰ ἡμϑωρον αὐ γανϊέαο σαξωνεέξαέονε δὶρ εἰϊσαγ ρυΐαναΐξ, ἴα!- 
δι5 ὁβέ. (ὐδιιββὰ οσοϊάοπάϊ οπὶπι δϑοσίως θᾶ. αὐυοά οοεῖβο Ἄρα- 
πιθιηποπ6, Γαρηπήια ἰδηθπίς Μίεποίδο, (ν. ν. 903.} ποῃ πιᾶρπον 
Ρεγθ πιρίποθη άπ [ποῦς Οἱ τ Γ. ᾿ 

Υ, 670. [1μΡεὶ: ἔγκληρον ὡς δὴ σὴν κασιγνήτην γαμῶν, 
εἰδὶ φιοά ΕἸοτ. 1. ἄχληρον. Ῥογβοπιβ ἄυσπι πιοπογοί, γαμῶν 
ἰοιιρογὶβ ἐμξαγὶ 6556, ποῦ οορίίανὶἐ γορυρπαᾶγο ἰά ἐϊβ αυδ γν. 684. 
οὐ 889. εὐ 896. Ἰερυπίιγ, 6ὃχ φυΐθυβ Ἰοοὶβ μαΐθέ ουμνθηΐββο ἰδπὶ 
ΕἸοοίγαπι ἴῃ πάπα Ργίαδιθ. [δήθ είάϊογιβ ἔγχληρον γαμῶν 
οοπἰπποίην ἀϊοία ἱπέογργοίμειβ οβέ ηϑη δέμθ εἰοέο ἀαῤέδωτα. Αἰ 

πυϊΐΐο μαοίο ἢρεὶ μοίεβί, υὐ γαμῶν, 5ῖνα ῥγϑββθηίβ βίνε ἔμέαγὶ 

ἐοπιροτῖβ, δὶ οὔπιὶ ἔγκληρον σοπίππσαίιγ, ἰἰἴΐαπι μο(εβίαέσπι δαβεδέ, 
γἱϑοτγοίυν δαΐπε ἰύεγωμν περίϊαβ ἑδοίωγαβ ἀϊοὶ Ρυίμάθβ οαπι ἀοέδίδ 

ὈΧΌΓΘ, 4πᾶπι ἀπχίπβοί ἱπάυίαίαα. Οπιπΐποαιθ οέΐϑαι ρεορίεγοα πῸῺ 
Ροέιϊε ἱέα ἰοφαΐ Επτίρίάεβ, παΐα, χαμπὶ ἐπέυγαμι Αἰ οὶ ποι γαμή.- 

σειν, βορὰ γαμεῖν ἀϊοαπέ, Βροοέαίογοβ ἡπ4 γαμῶν ποϑοεββασίο ΡγῸ 
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ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι καὶ δι᾽ αἰσχύνης ἔχω, 
κοὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ χρὴ συνεχτπινεῦσαί μέ σοι 
καὶ συσφαγῆναι καὶ πυρωϑῆναι δέμας, 
φίλον γεγῶτα καὶ φοβούμενον ψόγον. 

ΟΡΦΣΤΗΣ: 

676 εὔφημα φώνει. τἀμὰ δεῖ φέρειν χαχά:" 
ἁπλᾶς δὲ λύπας ἐξόν, οὖχ οἴσω διπλᾶς. 

ὃ γὰρ σὺ λυπρὸν χἀπογείδιστον λέγεις, 
ταῦτ᾽ ἐστὶν ἡμῖν, εἴ σε συμμοχϑοῦντ᾽ ἐμοὶ 

διαμῖγο δοσορίββεπί, ογθά  ἀϊββοπέψαθ ποπάμπι Ρυ]αάθπι ἐΠΠὰπὶ πχόγοπι 
ἀυχίβδο: εὐΐπ8 Ορἱπίοπἶβ πιοχ βίπρυϊδβοπέ οοπέγαγίαπι παγγασὶ. ϑὶ 
νοϊΐδβοί {πιὰ βίμθ γορυρπαπεία ἀΐξογθ, ἰπ ρμγοπιρέι ογαὰὲ ἔγκληρος 
ὡς δὴ σῆς κασιγνήτης γάμῳ. ϑεά ορροτγίαπο δοπᾶπι βογρέμγαπι 
βεγνανῖίἐ οοάθχ ΕἸογθηίίπιιβ 1. ἄχληρον. Οὐ μος δηΐπι ὡὐϊοοίἑνο 
τοείθ γαμῶν ψΓδθβθηβ οὐπἰπηρὶ μοΐυϊέ, 4υΐα, {απ ἐπ πιδέγίπιο- 
πἴππι δοσορία δέ, ἄχληρος ἔμπϊέ, δυρογδέϊίς Θγοδίθ. Αρϑγέῃπι δβέ 
δυΐίοι, ΓΘ δοάθπι γράϊγα, αυΐα αἱ ἱπάοίαίαθ πχογὶβ βδθ ἔγαίγθμ, 
ουἶπΒ Βογθάϊαβ πποσίπο 60 δά βογογοπὶ γϑάἀϊέξῃγα οβί, ἱπίογῆεϊξ, ἴῃ 
Ροββοϑβίοπθιι ἱΠΠογαπι γος Βοπόγιπι. Μαυίασιπέ απ βογίρέμγαπι, 
φυΐ πυπάμπι Ἰδοέΐϊβ 486 βϑαιππέιγ, γαμῶν ἔαξαγαπι 6586 ογοάθθαηΐ. 

Υ, 676. [Πἀρεὶ: τἀμὰ δεῖ φέρειν κακά. Ῥογβοπμβ ἱπ Αἀν. 
Ρ- 261. προθββαγιιπι 6586 ῬΓΟποιμθη ἰπἀϊσαηβ, δβογίρεθαὲ τἀμὰ δεῖ 
φέρειν ἐμέ. Αδββοιίΐογ ϑϑιάΐθογο ποὴ πϑοθββαγιιπι 6556 ΡΓΟΠΟΙΠΊΘΙ, 
δὶ φέρειν νοο8 οτγίραίῃν, ζογτθ, ἱπαιΐϊέ, ποὴ ἀεοἰγθοίαγθ, τησέα 
“πο ἰεὖθο. Ἥ 

Υ, 678. ΠΑρτὶ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἡμῖν. ΜαγκΙαπάνβ ῥγορίεγ ργδο- 
βτεββυπι ὃ βογβοπάμπι ρυΐξαναΐ τοῦτ᾽. Αγρυΐα ἀϊδρυίαίίοπο πδιιβ 
1,. Ὀιπάογῆιυβ, ταῦτα ΒβΒοϊοθοιμ 6ββθ σαΐιβ, ταῦτ᾽ φοἀϊάϊε, Βοάυμ- 
ἔυβαιθ εβέ ἔγαίοσ. ΝΠ} βοϊοθοὶ ἱπ μἰαγα!! ἰβίο, πἰβὶ βοίοθοα βαπέ 
ἀπὰς πρὸς τὸ σημαινόμενον ἀϊεοία γουσαπίῃτ, Εχ ἰδ, 4086 Μαΐ- 
μίας δὰ Ηφουνὰθ ν. 977. δἰέι!ε, ρῥγαθίογ ἴρβυμι Ηφοιθαθ Ἰἰοσαπι, 
σομραγαγὶ ροίοϑέ [οπἷβ ν. 945. 

τοῦτ᾽ ἦν" ἃ νῦν σοι φανερὰ σημαίνω κακά. ' 
δεά Ιοὺ φιυοαιθ ἱπάουιβ πιαῖογ, ἔγαίγίβ ἰπ νο]. 11. Ρ. 541. ἰι- 
ἀϊοίαπι βοαιμίιβ, τοῦτο δβοϊοθοιπι μἰαπθ δὲ πα]]ο ραοίο ἔδγοπάνπι 
ΡΓΟΠΙποϊαπ 5, ἰπ τότ᾽ ἦν ἃ πιυΐανὶί. [ἃ γϑγὸ 69Ὸ., 8ὶ Βογίρίιπι 
πῃ 1θγὶβ οββοί, ποὴ ἔδγοπάϊπι σθηβογοη. θγοβίϊβ γοῦρθᾶ βἰς δοοὶ- 
νἰεπάα: φημι ψφωθεί ἕως αἰοέοτὲθ οὐ ορργούτἑἑ ρέρρης εἰξδὲδ, 
ἄσεσ ἐρὶ τη 6 σαεμηι, βοϊϊοοὶ οὲ ἀοογ΄ δὲ ὁρργοθεγίαπι. Ηος ἰρίέαν 
βἰουξί ἀϊοίμπι εβέ γθοι ββίπιθ, βὶς {ΠΠπὰ ταὐτὸ π δρίμπι φαϊάοπι 6ϑέ, 
βοὰ δρϑιιογγοί μοίίπιβ ἃ" Θγοβεὶβ οοπβὶϊο. Ῥαγιπὶ οηΐπὶ να άο αἵο- 
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, : “- , 

χτεγῶ" τὸ μὲν γὰρ εἰς ἔμ᾽ οὐ χακῶς ἔχει, 
- “ ’ 

πράσσονϑ᾽ ἃ πράσσω πρὸς ϑεῶν, λύσειν βίον. 

ῤ ἔχεις 
{ξω- ,᾿ .- 

κ , 

σὺ δ᾽ ὔλβιός τ᾽ εἶ, χαϑαρά τ᾽ οὐ νοσοῦντ 
“ΜΠ τῆς »- Ν - 

μέλαϑρ᾽, ἐγὼ δὲ δυῤσεβῆ καὶ δυοτυχῆ. 
»ὋἮΝ Ὕ » φ πὸ 

σωϑεὶς δὲ παῖδας ἐξ ἐμῆς ὁμοσπόρου 
« ,ϑ Ψ; δά τ οἶδ δὴ “ 

χτησάμενος, ἣν ἔδωχά σοι δαάμαρτ᾽ ἔχειν, 
», υ ͵ὔ 

ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἄν, οὐδ ἄπαις δόμος 

γοίαιγ ἀγριμηθηίο, δὶ θαπάθμι βιιᾶπι αιδπι ΡΥΪδάδθ Ομ  Ἴθμθπὶ 6588 
οβίοπάογοί, απππὶ ρμοίϊ5 ᾿ἰϊαπὶ ποὴ ΡΟΒ86 Βθοιπὶ ΘΟΠΙΡΑΓΆΓΙ 115 48] 

Βθαιμπιηίι ψογβίθιΒ ἀδπιοπδίγοί, το εἰ σὲ Ραγ. Α. εἰ τε. ; 

γ. 680. Αἰά. λύσειν. Ῥαγν. Α. λήγειν. ΕἾοΓ. 1. λήσειν, ἰά-- 

4π6 βιιρεγβογίρίυ γ οἰϊαπι ἰπ Ῥὰγ, Β, Ο. ΕἸον. 1. ΕἸπιβἰ οἴππι Μαί- 

(νΐα6, ἰΐοια οὐ 15. Ὑοββίαπι ἴῃ π0 615 Μ85. λύειν ρΡγορίογοα δομΐθ- 

εἶδβθ ραυΐαθαί, αυοά οὐ κακῶς ἐμὲ λύσειν βίον ποθ θθῃθ ἄγαθοθ 

ἀϊοὶ οχἰβιπιαγοῖ: οὐ ἀββθηί τ. ΕὈγίαββο ἰΐὰ ὀχ ἰβεϊπιαθαί ΕἸπι5- 

Ἰοΐιβ: βϑὰ υιονὶξ οὰπὰ ἰος ηποῆπα, 4ιοὰ λύσειν δὲ λύεεν δοπιπιι- 

ἰατὶ βοϊθπέ: ἴῃ ἀαὰπι σοὶ αἰ! ΗἸρρυϊγίϊ γ. 671. 1060. 1442. 

4πογαπι ἰπ ν. 1060. μοι. ἱπιροίγαίαγ αὐ λύω ψυδμη λύσω ἰερὶ 

πιαϊπδ: πὸ ἰΐθαν ἰπ το 5 ἀπο θῈ5 ΘΧΘΙΙμ] 8. Ευίανι ἰδ οἷ- 

γὰπι 6χ ὑοευἷβ μοπάθηΐοπι, ἴῃ 4 θῺ5. Αἰ ἃ οχβρθοίαπαϊ ὀνθμέιβ 

βία ποιίῖο οβέ, Ἔχ θμρ}}Β πμα {5 οομμργοθάγαηΐ ᾿μορθοΚίιβ δά Ρηγγη. 

Ρν- 717. 747. 5664. οἱ ϑοβδοίοσιβ δά Ῥοοβίῃ Θηομσᾶπι Ρ. 16. 

566. Θυΐῃ 'μδ Μαίιθίαθ φιοά ἐπ βιγδιμπιαί!οα ᾧ. ὅ06. γι. αἴεοτγέ 

οχ Ρμιοοίοία ν. ὅ96. Ἐ . ἱ 
οὗτος γὰρ πλέον 

τὸ ϑάρσος εἶχε ϑατέρου δράσειν τάδε, 
'ποποέψθ ποοθββαγίαπι ἷπ 60 6586 ἔυξωχιπι, βαεϊ5 οβέ δά ἑποπάμπι 

λύσειν,  οἰδὶ μος φέΐαπι λύειν Βογίβθγε ρμοϑία ρυΐεγδέ, βὶ σϑπὶ τί 

Ργαθβοπίοπι οορίίαιὶ γῆ θέ. Ναπο ἔμέαγο 808 Ιος ἀἰεῖι: “"6ὦ 

φειξείον» 8078 τιον τπαέω 687, φωοαῖ δὲ6 αὖ εἰὲθ αγϑούεα οὐέαω 

διέ 80 μεζωγ 8. ἐς 31. "Ὁ 

Υ. 688. Νοπιϊπαίίναπι ραγϊοἰμὶϊ, ὑδ᾽ 4ιΐβ ο'ϑηϊέναπι ΘΧΒρθ- 

οἰρέ, ὀχθιρ!β. {Ππδέγαν! ΕἸμιβί οἰ δαἀὐ θεοά. ἢ. 60. ἀθὸ οὐ 565- 

ἰομέϊα ἀϊοοίυγ δά ν. 708. εθαλ- τυσοῤέμαρθι ᾿ 

Υ. 686. Θμυοά ἀϊοὶξ ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἄν, ποὸπ 58 8 

γροίθ πὲ ϑι!θοίμπι νἱάθο. Αἀ ἄπο ατᾶθ Ρυβιογαΐ Ραγοἰρία, σω- 

ϑεὶς εἰ παῖδας ἐξ ἐμῆς ὁμοσπόρου χτησάμενος, ἀυὰδ τοξεγαπία 

νγοχίπιαθ βϑηΐοηξίαο, ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ “γένοιτ ἄν, ᾿φυϊα ΓΘΥΘΓΒῸ 

Ργ!αάο, αᾳυὶ γϑΐθγγθ ρμοββὶζ 400 [αἴο Ῥοτγιογι “θεοβίεβ, ΠΟΠ ἱβμο Β Π5 

θα ι6 ἱρπογαίηβ πποτγϊ θέ: οἵ οὐ ἅπαις δόμος ἐξαλειφϑείη πὸτ 

ἄν, φυΐα 5ῖο β6π|5β ᾿Αραπιθιιποιὶβ μθ Ηἰΐαια ργοραρθίξαηγ. Οδε- 

ἰογαπὶ βοϊία οδέ ΕἸπιβ οἱ! αὐ θ6ἀ. 0]. 867. οὐδογνδέιο, ἄϊπιπι ᾿δδθρ6 

οὔτε ---- τε ἱπνοιϊαπέμν, ποπ΄ ἐξθπι τε ---- οὔτε ἐγοαπδηίαγί, . Οδιδββᾶ 



πατρῷος δὐμὸς ἐξαλειφϑείη πότ᾽ ἄν. 
δὰ Ὁ ν, “’» Ν ,»} , ἀλλ᾽ ἕρπε χαὶ ζῆ καὶ δόμους οἴχει πατρός. 

ὅταν δ᾽ ἐς “Ἑλλάδ᾽ ἵππιόν τ᾽ "έργος μόλῃς, 
πρὸς δεξιᾶς σὲ τῆςδ᾽ ἐπισχήπτω τάδε" 

690 τύμβον τε χῶσον χἀπίϑες μνημεῖά αὐ 

καὶ δάχρυ᾽ ἀδελφὴ χαὶ κόμας δότω τάφῳ. 
ἄγγελλε δ᾽ ὡς ὄλωλ᾽ ὑπ᾽ ᾿Αργείας τινὸς 
γυναικός » ἀμφὶ βωμὸν ἁγνισϑεὶς φόνῳ. 
καὶ μὴ προδῷς μου τὴν Ἀἀα ΥήτΗν ποτέ, 

6ὸῦ ἔρημα χήδη᾽ Ζαὶ δόμους δρῶν πατρός. 
χαὶ χαϊῤ᾽" ἐμῶν γὰρ φίλτατόν σ᾽ εὗρον φίλων, 
ὦ συγχυναγὲ χαὶ συνεχτραφεὶς ἐμοί, 

ὦ πόλλ᾽ ἐνεγκὼν τῶν ἐμῶν ἄχϑη χαχῶγ. 

ἡμᾶς. δ᾽ ὃ «Ροῖβος, μένεις ὦν, ἐψεύσατο" 

γοοτέχνῆν δὲ ϑέμεγος ὡς προσώταϑ' Ἑλλάδος 

ἀσόλασ' ᾿αἰδοῖ τῶν κόρ μαντευμάτων. 

ᾧ πάντ᾽ ἐγὼ δοὺς τἀμὰ καὶ πεισϑεὶς λόγοις, 

μητέρα χαταχτάς, αὐτὸς ἀνταπόλλυμαι. 

ΠΟ οδὲ οὔβοιγα. Νορδίϊο οηΐπι ιοηΐδπι (0}}1 δ] αυἱά, ἔδγο πᾶ- 
ἔυγα διὰ Ορροπὶ ἀιυοάαπιπιοάο μοδίμ!αί ΔἸ γπιδίϊοπὶ, ἰάφοψιο οὐδὲ 
Ροέΐι8Β 4πᾶπὶ οὔτε γϑαυϊγίε, 

Υ, 687. Μειμογδιέ οι ὐδπιπδέϊοβ ἱπ ΒΟΚΚογὶ Αποοά. μ, 97, 
429. Εἰγη. Μ, 410, 42. Ῥοΐξίι5 Ρ. 58. δος αυϊάθιι γοῦϑιὶ ποὰ 
δἀδβογρίο. 

Υ, 688. Αῇοτί μὰπο νϑγβαπι βοβο δβδίοβ Ῥίπάδεὶ δὲ 0), 
ΧΕ. 27. 

Υγ. 693. ΜΒ εἰδβκίυβ ἃ γισϑεὶς ἱπίογργείαία εβέ ἐχοηροζαδεα 
εχ Ηδρβυο δἀποίδέϊοπο: ἁγνίσαι, ἀποθϑῦσαι, διαφϑεῖραι. Ὕετο 
ὐϊάόπι, βοά δοοοπιπιοάαίιβ ἰά ἀΐοαβ ὀϑν ρον αϑϑ γε] “αογῳοσέειε. 

Υ. 696. ΑἸὰ. καὶ δόμους προδοὺς πατρός. Οοάϊοοδ ὁρῶν, 
εοπϑέάοταρδ, υοοαπι Μαγκ]δπάιιβ σομί ϑυρρ!. 1169. 

ὑμᾶς δὲ Δῶνδε χρὴ χάριν μεμνημένους 
σώζειν, ὁρῶντας ὧν ἐκύρσατ᾽ ἐξ ἐμοῦ. 

γι 698. ΑΙά, ὡς πόλλ᾽ ἐνεγκὼν. Οοἀά. Οχ. Ῥατγίδἰπὶ, ΕἸο- 
γριξϊὶ ὦ, υὐ οὐπίοοογαί Ε οἰβικίιβ, 

Υ, 701. γυϊρο ἀπήλασεν. Ἐϊπποπάανϊἐ Ηφαίπίυ. 
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ΠΥΛΆΔΗΣ. 

ἔσται τάφος σοι, χαὶ χασιγγήτης λέχος 

οὐχ ἂν προδοίην, ὦ τάλας ; ἐπεί σ᾽ ἐγὼ 

ϑανόντα μᾶλλον ἢ βλέπονϑ᾽ ἕξω͵ φίλον. - 

ἀτὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ οὐ διέφϑορέν σέ πῳ΄ β 
μάντευμα, καίτοι γ᾽ ἐγχὺς ἐστῆκαρ φόνου. 
Φ 3 "» γ : ε λί δ 

ἀλλ᾽ ἔστιν, ἔστιν ἡ λίαν δυςπραξία 

λίαν διδοῦσα μεταβολάς, ὅταν τύχῃ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

σίγα: τὰ Φοίβου δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖ μ᾽ ἔπη" 

γυνὴ γὰρ ἥδε δωμάτων ἔξω περᾷ. 
4....».».0 Ζ2,2,....Ἅ 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ἀπέλϑθεθϑ᾽ ὑμεῖς χαὶ παρευτρεπίζετε 

τἄνδον μολόντες τοῖς ἐφεστῶσι σφαγῇ... 
. . -- 7... « ἀἐπν ζἔΊζ,ῳν “2 τ 

Υ. 707. ΑΙά. οὐ διέφϑειρέν μ έ πω. ὍΌχ. οὐ διέφϑειρέν σέ 
πω. Ῥαγ. Α. ΕἸοτ. 1. 2. Ψίοί. οὐ ἐρ  ἀδλη μέ πω. Ῥατῖβ. Β, 
Ὁ, οὐ διέφϑορέν σέ πω. 

Υ. 708. Αἰά. ἕστηκα. Οοάὐά. «ἕξηκας. ΕἸπιβΙ εἷιιβ δά θεοὐ, 
ΚΒ. 60. εοπϊϊεΐοθαί καίτοι γ᾽ ἐγγὺς ἑστηκὼς φόνου » ποπιϊπαίΐνημ 
586 06 ΡΓῸ σομϊίϊνο μοὶ ἐς δχ μοι Θυδο ορὶπίο υἱὐ μδὺ 86 ἔαἰβἃ 
εδὲ, ἰΐα θχϑιηρία, 4ιὰθ ἰδὲ οοπροβδὶί, δέ ἱπίθγς. 86 ναὶ άβ ἐἰββίπι δ 
ἀϊνθγβογιπιαμθ Β᾽ἘΠΟΓΙΙπΝ Βιηΐ, ἰδα]6 δυίεπι, αᾳυᾶῖϊα μοὺ. 6556 γυϊέ, 

δ. πὶ ἰπ 18 ἱπνθηϊ Ὁ. ΑἸϊιὰ 6βέ θηΐπὶ οθορίαπι ποπιϊπδίνο 56ῃ- 
ἐοπέϊαπι αἰΐα σομβίγιοίοηθ Οχῖγθ, 4δπι Βοαιΐ ποπιϊπαίνπι μϑγίοὶ- 
Ρἰΐ, ῥγδεβογίϊπν αδὶ ποι ροπἰ ἴνιιπι 4υϊβαμιαπι, Ββοά δοσιβδίϊψιπη 6χ- 
βρθείοί. Μυϊίο πιρῖϊογ, βοά ποῆ προοδβασὶᾶ, οἰ βάθη ΕἸ πΙΒ] εἷϊ σ0η- 
ἰδείιγα δϑδὲ ἱπ δἀποίαίίοπθ ἱπ ἐρβι)ρδηίαπι, καίπερ ἐγγὺς ἑστῶτος 
φόνου. ϑοϊοοί ἰδέαβ μᾶγιοἰαίΐομεβ Ῥογβοηὶ ρμϑρογίξ ορίπίο, Αἰεὶ 
ποὸη ᾿ἰουΐββα, αυοά ᾿ἰουϊξ αἰ 5, χαΐτοιγε οἱ βἰπια πὸπ ἱπέογροβὶξα 
αἴα νόοοθ ἀΐοογο: ἐθ 4υὸ {ΠῸ δὰ Μά. 67ὅ. 

Υ, 7138. Νοὺ τϑοίο γοξυίαν!ἐ Μαγκίαπάυπι οι οστβ ἤδθγοπ- 
ἴοπι ἱπ καρευτρεπίζετε, αυοά παρευτρέπισται ἷπ Ογεῖορα ρ. 590. 
βἰρηϊδοοί “αὔὸ αρρωταίωρ, ἡϑρ ἐεσύμη 7 μὲ. Ἰὼ 4 ἀϊοοιάμπι 
οεγαΐ, Ογοϊορὶβ νϑγβαπι πιὰΐϊθ ἰπίο  Θοΐπι 6586 ἃ Μδγκίαπάο, ἱπ 400 
γοῦβιι δδπιέθπι γογραπι {πὰ ἀπαπὶ ἐπ Γρ ρ΄ οπΐα βρη οδίϊοποπι ἃρ-᾿ 
ρΡαγαπάϊ, πὰ δά αἰϊᾳυϊά ἐμοϊθπάμμι ορὰβ βἰμέ, μαβοέ, 



: Π ΠῤῇῇῇἩἩἩΦφΦφερϊΨΪΟΎ ΜΝ 
ΤῊ μα... τῳ τροάμδ τ. Εν ρα ϑεοβεδιοὼ 

“15 δέάάτου μὲν αἵδε πολύϑυροι διαπτυχαὶ 
͵ “ Σ χ , 

ξέγοι, πάρεισιν. ἃ δ᾽ ἐπὶ τοῖςδε βούλομαι, 
2 ͵ Ν] 2 Ν εν Ἁ γ 7 Β) Ἁ ἀχούσατ᾽- οὐδεὶς ἀὐτὸς ἐν πόνοις ἁνὴρ 

ὅταν τὲ πρὸς τὸ ϑάρσος ἐκ φόβου πέσῃ. 

ἐγὼ δὲ ταρβῶ μὴ ᾽πονοστήσας χϑογὸς 

γ10 ϑῆται παρ᾽ οὐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς 

ὃ τήνδε μέλλων δέλτον εἰς '4φ γος φέρειν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

’ -»Ἥ ͵ὔ 7] 3 “ , 

τί δῆτα βούλει; τίνος ἀμηχαγεῖς πέρι; 

Υ. 716. ΑἸὰ. εἐ οοὐά, πολύϑρηνοι, βεὰ θχοπ. πολύϑηροι. 
Μυβρτανίυβ εχ Αγίβίοί}!!β Ἀ]ιοέ. 111. 6. τθροβυΐϊέ πολύϑυροι. 1[κ- 
εἰάογαΐξ ἰῃ ἰά οἰΐαπι ΜαγκΙαπάνβ, βοὰ ποὰ μαίαν!ε νογᾶπι βογὶρίυΓαπι 

6586, Ρο]] οἰ πιοίιβ ἐοβεϊπιοπίο ΕΥ̓͂. 18. οἱ δὲ ζ“ττικοὶ γραμμα- 
τεῖον δίϑυρον" χαὶ ϑύρας τὰς πτύχας, ἄχρι δύο" εἶτα πτύχας, 
καὶ τρίπτυχον καὶ πολύπτυχον. ὙΥἱάοπάυβ ἰάοπι Χ, 67. Ηϊης 

ουγερππί, φυοά ἀριιὰ Ηοβγοβίαπι Ιεσίίαγ: ϑυρίδας ᾿4ττικοὶ τὰς τῶν 

γραμμάτων πτύχας, καὶ δίϑυρον λέγουσιν, οὐ τρίϑυρον, ἀλλὰ 

τρίπυλον. ΝΙΝ μᾶθς δά ρμοοίαβ. ἀγίβίοίβι οβ αθϑὶ ἰοὺ ΘΧΘΗρΪο 

υ8118 δέ, πυπιογανὶέ ἰά ἷἴπ 60 ΘὍΌΠΟΓΘ ΟΥΠδΙΙΒ, 640 ΡΓῸ ππὸ ποία 

ποπιποπέιγ: ἀϊοὶξ οηΐπι: καὶ τὸ ἕν πολλὰ ποιεῖν, ὕπερ οἱ ποιηταὶ 

ποιοῦσιν" ἑνὸς ὄντος λιμένος ὕμως λέγουσι λιμένας εἰς χαΐ- 

κούς" καὶ δέλτου μὲν αἷδε πολύϑυροι διαπτυχαί. 14 
ἡ]απὰ μαΐοέ 5βὶς νοἱευΐββο ἱπίο οὶ, διαπτυχαὶ ἀϊοίμμη 6586 ΡΓῸ δια- 

πτυχή; ποὴ τοδβροχῖββα δαέοπι δάϊθοίαπι πολύϑυροι, 4υοά νορᾶθι- 

Ιυτ παίΐαγα βδύδ ροδέι!αξ μγορτγὶθ δοοὶρὶ. Ὀΐρπδ ἴδπιθ. πιθιπογδᾷι 

ϑοο!οτὶ δὲ Ὀὰρον οοἠϊθοίάγα πολύϑροοι. 

Υ,. 716. [1ρυγὶ ξένοις, ργαθίονῦ θχοη. αὶ ργδοροί ξέγοι, 

αὐ βουϊδοπάυμη οοπϊοοὶς Ῥίογβοηιβ Ῥογὶβ. Ρ. 20. υρὰ τϑοθρογυηέ 

οὐϊίοτοβ. θαίίνο δὶ υὑδι5 δέ ροθία, ογϑάδιῃ θιπὶ ξέν Βογὶ μβὶ556. 

γαϊάο μἰασογοῖ, δὶ Ἰορογοίιγ πάρεισιν, ὦ ξέν᾽. Ἠδμεΐ δαΐμι αἰῖ- 

ψιΐά ᾿πβο {1 ξένοι βὶμθ ὦ ποῆὰθ ἴῃ μείμοὶρίο Δ οου οἷ 5 πθῆ86 

ργῶθσγοδδο ργοποπιΐῃθ μοβίίαπι, αὶ ογαιο ἃν 115. δὰ Ποβρὶίο8 

οὐηγογεϊυγ. ϑοὰ ἰδθα οὐάθη πιράο ξένε οβϑέ. δρῃᾷ ϑοριοοίθμι 

064. (οἱ. 1206. 

Υ, 717. Τὐρεὶ αὐτός, οογγθοίαμι ἃ υἱγὶβ ἀοοίΐδ. 

ὙΥ̓͂, 718. ΑἸά. ὅταν γε. Ῥαγίβ, ἐγοβ, ΕἸον, 2. ὅταν τέ. υἱ 
Οαπέογιιβ οοπίθοῖί, ΕἸΟΓ. 1. ὅταν δὲ. ΡΥ 

Υ. 7721. ΑΙά. τάνδε. Οὐάά, ομιπεβ τήνδε. 
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ΠΓΡΙΓΕΝΕΙΑ͂. ᾿ 

ὕρχον δότω μοι τάςδε πορϑμεύσειν γραφὰς 
πρὸς Ἤἴργος οἷσι βούλομαι πέμψαι φίλων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
3 

ἦ χὰἀντιδώσεις τῷδε τοὺς αὐτοὺς λόγους; 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

τί χρῆμα δράσειν ἢ τί μὴ δράσειν, λέγε. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἐκ γῆς ἀφήσειν μὲ ϑανόντα βαρβάρου. 

ἸΦΙΓΕΝΕῚ.ΙΑἍΑ. 

δίκαιον εἶπας" πῶς γὰρ ἀγγείλειεν ἄν; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ἢ καὶ τύραννος ταῦτα συγχωρήσεται ; 

ΦΙΓΕΝΕΙΑΩ͂. 

’ 
γαι" 

πείσω σφε, καὐτὴ ναὸς εἰςβήσω σχάφος. 

Υ. 7219. ϑεγίβοπάμμι νἱάογὶ ρμοίοοε ἦ χὠ τύραννος. ϑοίοξ 
Θηἷπι ᾿ος ποπθῆ οὐπὶ ἀγίΐοϊο ἀϊεὶ, πἰδὶ δάϊθοίο δἰΐο ποπιὶπθα υἱὲ 
γῆς τύραννος. ϑεὰ ἰάνθη οἰΐαπι ἱπέγα οᾶγεΐ δγίίουϊο ν. 969. 998. 

Υ. 730. Θυοά Αἰά. Ιιαθοὲ ναί, ἀδοβὲ ἱπ Ῥαγὶβ. Α. Ὁ. [ω- 
{6 νἰβὰπ Μαγκίαπάο, υὑποὶβ ἱποϊυδαπι ἃν ϑείάϊογο, ἀοίον!ε Μαί- 
(6. Νοη μγοθο. Ναὶ οχίγα ἐγίπιθέγοβ. οὐορ απι18. βϑοῦμι 6δέ, υὑΐ 
ἷπ 'Γγωο εἶδ ν. 424. ΕὲΕε δγαξ ψγοΐδείο, ψιοά Πρ ιν βοπία ποι βέα- 
{ἶπι γοβροπάθγοέ πείσω σφει Μαρπορογα ὁπὶπι νογοηάππι ἐγαξ, πὸ 
ΓΟΧ βεργαίυπι ἰθρο οἱ οοπδμοίιμἀϊπθ πιόγοπρ πο μαΐεγοίωγ περ] ρΊ, 
Ηΐπο ιωοϑίίδηβ ργίπιο, ἀδθίπάς αἰξῆγπιαί, φιωπαυθ μαυοαΐ βάμοίδιν, 
4πᾶ μγοιἐξέαέ Βοβρίέοπι ἀἰπιΐβϑιιην ἱγὶ, 1115 γογυΐα πεέσω σῴε Βἰρυϊοιξ, 

ΕἘσκ»»Ρ5 7». Ταων. 



ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὄμνυ" σὺ δ᾽ ἔξαρχ᾽ ὅρχον ὅςτις εὐσεβής. 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

δώσω, λέγειν χρή, τήνδε τοῖς ἐμοῖς φίλοις. 

ΠΥΜΖΑΜΗΣ. 

τοῖς σοῖς φίλοισι γράμματ᾽ ἀποδώσω τάδε. 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍ(. 

785 κἀγὼ σὲ σώσω Κυανέάς ἔξω πέτρας. 

ΠΥΖ“4ΜΗΣ. 

τίν᾽ οὖν ἐπόμγυς τοισίδ᾽ ὅρχιον ϑεῶν; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ“Ζ. 

"ἥρτεμιν, ἐν ἧςπερ δώμασιν τιμὰς ἐχω. 

ΠΥΖ4ΜΗΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἄναχτά γ᾽ οὐρανοῦ, σεβνὸν Δία. 

ΦΙΓΕΝΕ ΙΑ“. 

εἰ δ᾽ ἐχλιπὼν τὸν ὅρκον ἀδικοίης ἐμέ; 

ΠΥΖΜΑσΜΗΣ. 

ἄνοστος εἴην" τί δὲ σύ, μὴ σώσασά με; Ἴ40 Ἴ Ἴ 

Υ. 733. ΑΙά. δώσω Θτοβίϊ, τγοϊϊψθα νοῦρᾶ [ρἰρομΐας ἐγ θυ, 
ἴῃ οοὐά. οπηΐθιβ (Οὐ ὙΘΥΒΕΒ "ρὲ οπΐαθ οβί. 

Υ. 7386. Βυπο νογβυπι Αἰά. οἱ Ῥαγ. Ὁ. θγεϑίὶ, Ῥαγ. Α..8Β. 

ΕἸον. 1. 2. Υἱ᾽ει. Ῥγίαάας ἐνίθυπιπί. Ταπι ΑἸά. Ραᾶγ. Β. ΕἸοτ. 1. 2. 
γἱοί. τοῖσεν. Ῥαγ. Α. τοῖς. Ἐπιοπάασγιμπε νἱγὶ ἀοοίὶ τοισίδ᾽. ΄ 
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ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

μήποτε χατ᾽ ᾿αἴργος ζῶσ᾽ ἴχνος ϑείην ποδός. 

ΠΥΖ“Α4ΜΗΣ:. 

ἄχουε δὴ νῦν ὃν παρήλϑομεν λόγον. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑΩ͂. 

ἀλλ᾽ οὔ τίς ἐστ᾽ ἄχαάιρος, ἢν χαλῶς ἔχῃ. 

ΠΥΜΆΑΔΗΣ. 

ἐξαίρετόν μοι δὸς τόδ᾽, ἤν τι ναῦς πάϑῃ, 

χὴ δέλτος ἐν χλύδωνι χρημάτων μέτα 

Υ. 741. Ῥαγ. Α. ργὸ ποδὸς μαϑοὲ χϑονός, φιδεὶ Ἰερ δββοί, 
ἱπαυΐϊέ Μαγκιαπάμιβ, Ζργους χϑόνα. ἴπιμπιο ογοάϊἀογίμι, δὶ αυἱά γογὶ 
ἰπ θὰ βογίρίυγα 6βέ, ἰὰά 6βββο χϑογί. 

Υ, 7142. Τἰυγὶ ἄχουε δὴ νῦν. Μαιειίαο αἰϊΐαθ οαπὶ ϑ'οα]ὶ- 
βεγο ἄχουε δή νυν. ΑΕ αἰ} μὲς φοποϊμἀϊέαν ὁχ ρῥγαθρτοϑβὶβ, βϑέ 
μος ἀϊεὶϊί: σωραΐὲ ἑωρε προ, χωοαῖ πορἐδισέηδ. 

Υ. 743. [1υτὶ: ἀλλ᾽ αὗτις ἔσται καινὸς, ἢν καλῶς ἔχῃ. 
Νες ᾳυοά Μαγκ]αμάμβ οοηΐοοὶς χοινός, ἰά πὲ βἱὲέ χα τρῆγβεεε6 
ποϑίγμη αόφῶθ »εογέῤμοοϊξ, πθὸ ταϊϊοποαι, 408 ᾿ἰθγοόγιπι βογίρμαι- 
γᾶπι οχρίοαπάδπι ρμυέανὶε οίἀϊογβ, αὖ ,οϑϑοέηρεῖα ἐξοτ)258 φε ΟΟ ΡΩΝ 
7αεοτο φεού ἐφγαυένεεϑ, ἰδγγὶ μο586 ἰῃ ργοιηρίῃ οβέ. Θυδιβαθδαι 
4υὰς Μα(ίαο ὡὐνεγβιβ ϑοιἀἸθγιπι ἀϊβραίαν!ε, πο βἰπὰ οαἰμενηία ἀεί 
6586 μείεί. Βοοορὶέ ἰδ Ρίεγβοηὶ ἰὼ Ὑογὶβ. ρ. 21. οιθδόαίίοιοιι, 
ἀλλ᾽ αὖϑις ἔσται καιρός, ἣν καλῶς ἔχῃ, εἰμ! δὰ νογίαβ θδβὸ 
γαίῃ: δοαυυξαθ βυπέ ἃ}. Αε ἰίὰ Ευγὶ μι ἀ65. βεγίθογο πο ο μϑοίο 
Ροέυϊ. Νὰπι ποις [μοι ΐα αἰ ογγὶ ν οὶ ]θ, αυοά σορποόβοθγα ρμῥἷπ- 
για δὰ ἱπίογοββοῖ, μοίαϊξ, δ, δὶ νοϊυϊββοέ αἰογγὶ, Ῥυ!δάθβ δέ 
ἴασογε ἀδθυϊέ, οὑξ γοβροπάδσγο ποῦ μ᾿ ΒΒΌΓΙ 6556 ἢ ποὸη βίδέϊαι 
εὐϊοἰαέαγ πὰ οοπάϊέϊοπα. ποη γα έαγιπι βἰΕ ἰυβυγαθάυπι. Εἶχ Πΐ8 
δρρᾶγοί, Μαγκίαπάιϊπι, οἰδὶ ποπ γοοΐθ θηιθηάανὶς γοῦρα, ἰαπιθη γὶ- 
ἀΐββε αυϊά {πορῖε ἀϊοοπάυπι. ϑϑογίυϊ ἀορθεναῖ: ἀλλ᾽ οὔ τίς ἐστ᾽ 
ἄκαιρος, ἢν καλῶς ἔχη. Οὐμέγαγίο ΘΟΓΓΟΓΕ Βιρτα ν. 8320. ΑἸάϊπα 
οὔτις, υὐὶ ρφοάϊοο5 αὖτις. 

ν. 7456. Νοη ἀϊχογαμέ μοβρίίεβ 4] οββοηξέ, βδοὰ δχ 'νοβέϊξει 
ὀογῶμ οιμηΐηιθ μαθίία. οορσηυβοὶ μοίογας ποθ ἱπῆπιδθ εοπάϊθπίβ 
᾿νοπι πο 8. 6556, ΠΟ4Ὸ6 ἱπορθ8 παν ὶρα586. 

86: 
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ἀφανὴς γένηται, σῶμα δ᾽ ἐχσώσω μόνον, 
τὸν ὕρχον εἶναι τόνδε μηκέτ᾽ ἔμπεδον. 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑΩΙ͂. 

ἀλλ᾽ οἶσϑ᾽ ὃ δράσω; πολλὰ γὰρ πολλῶν κυρεῖ" 

τἀνόντα χἀγγεγραμμέν᾽ ἐν δέλτου πτυχαῖς 

700 λόγῳ φράσω σοι πάντ᾽ ἀναγγεῖλαι φίλοις" 
ἐν ἀσφαλεῖ γάρ ἢν μὲν ἐχσώσῃς γραφήν, 

αὐτὴ φράσει σιγῶσα τἀγγεγραμμένα" 

ἣν δ᾽ ἐν ϑαλάσσῃ γράμματ᾽ ἀφανισϑῇ τάδε, 

τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις ἐμοί. 

Υ, 746. ΑἸά. ἐχδώσω. ἙἘπιοπάανϊἐ ΒεοάδειιΒ, νἱάἀδπέμγαιο 
γογαπι βογὶ ρίυγαμι ἰαθογο οοάϊοο8. 

Υ, γχ48. Πιἰθτὶ πολλὰ γὰρ πολλῶν χυρεῖ, ᾳυΐθυβ νογθὶβ νἱγ- 
ϑυϊα ἀρμοβίία 6δέ ἴῃ ΑἸάἀϊπὰ: 41} ρ᾽οπΐιβ ἱπίογραπχογιηί; ΠὨϊπάονηὶ 
βίο: πολλὰ γὰρ πολλῶν χυρεῖ τἀνόντα χἀγγεγρωμιμέν ἐν δέλτου 
πτυχαῖς" λόγῳ φράσω σοι πάντ᾽ ἀναγγεῖλαι φίλοις. Ουδο ορὸ 
ἔαίθοῦ 6 πο ἱπέβ! ἴτογθ. ϑδεϊἀϊθγιβ οὐ Μαιμίαο Ηφδειΐ ἐχρ]ῖοα- 
(ἰομοπὶ μγοθάγιμξ, ἡφρεδέα ταρέα οὐδέμορ, βῖνε 9ού' ϑέωεσένα 
»ἐεγένέα ρτοδρέοέδεν, Ἐπ ϑοϊάϊογυβ οοιηραγαξ (ἀογπιδηΐειπι μγο- 
νογθίμμι οὐδέ ἀφ υἱοῦ, Ἀφοία αυϊάθιν, 56εἀά ποῦ νἱάθηξωγ. μογ- 
Βροχίββθ, 410 ΘΟπΒΙΪΪο μοθία ἰοὺ ἀϊσοπίθη ἔδοογίε ἐμὶν ρ"Ἔπίαπι. 
Νιιιίγηπι αυαδὶ ργαθβαρ η6 «παάαπι ἢΠ|Πὰ ἀϊοὶξ, πνυϊέα πιμογοπι 
ορρυνίιε δέοπι αἰἴΐουγο, αυΐα 60 φιοά γεοϊξαξ ορίβέοϊαπι ἱπιμγονίδβυπι 
Πυἀ δίᾳιο ἱπβρογαίμμι ἀοοίἀϊξ, οἱ ἐγαΐγομ ἀρποβοῦί. ὙυΐρσῸ γοῖ- 
ἰυπέ “ηωδέα Φέρε ταρδέὲα ποοσέείμνδ, αιαδὶ Ἰορογοίαγ πολλὰ γὰρ 
πολλοῖς κυρεῖ: αυοά 5ὶ Βογίμέυπι ἱηνοηϊγθίυγ, γϑείθ ἀϊοέαπι οββοίΐ, 
γοίεγγοίυγαιι δὰ ναγίοβ οαβιβ, ααΐθυβ οὐποχὶϊ βαπὲ ρογοργιπϑηΐοβ. 

Υ. γό0. ΕἸἾοτ.1. 2. ἀναγγεῖλαν. Νοη βίπθ νογὶ βρϑοὶθ ΕἸπι5- 
Ἰοῖιιβ οοπίοοἶς ἀπαγγεῖλαι. Ῥοΐοδε ἐωνθη Πἰθγοόγαπι βογί μέγα 6ὸ ἀθ- 
ἔοπάϊ, φιοά οἐδβὶ ᾿νοβμίἐοβ ποῃ πιϊββὶ ἃ σοι πεεῖβ "ρ!οπΐαθ ἐγαπέ πυποὶϊ, 
ἰδινθη ἀθ ἰϊβ γοέζιιϊογαπί. ΠΠυἀ ἱποορταπίεν ΕἸμιβοἰυβ, χαρά οἰΐαηι 
ἴπ Αδβοιυ]. οι. 662. ἀπαγγέλλοντες Βοτὶαπάμι μυΐαναΐ, 4ὰο ἰοοὺ 
τρο ἰββίπιθ ἀϊοίμπι οβὲ ἀναγγέλλοντες. 

Ὗ, 751. ΕἸοτ. 1. 2. ἐκσώσεις. 

Υ, γδ4. ΕἸοτ. 1. τοὺς λόγους σώσεις ἐμούς, ποῃ πιαῖϊο, 5 Ιερε- 
τοίυγ τοὺς ἐμοὺς σώσεις λόγους. )6 δἰρικαξίξπιο ΕἸπιβοἰιβ δά 
Μεοά, 468. 
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ΠΥΜΑΜΗΣ. 

χαλῶς ἔλεξας, τῶν ϑεῶν ἐμοῦ ϑ᾽ ὕπερ. 

σήμαινε δ᾽ ᾧ χρὴ τάςδ᾽ ἐπιστολὰς φέρειν 
πρὸς 'άργος, ὅ τι τε χρὴ κλύοντά' σου λέγειν. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ἄγγελλ᾽ ᾿Ορέστῃ, παιδὲ τἀγαμέμγονος" 

ἡ ̓ ν «Αὐλίδι σφαγεῖσ᾽ ἐπιστέλλει τάδε 

ζῶσ᾽ ᾿ἸΙφιγένεια, τοῖς ἐχεῖ δ᾽ οὐ ζῶσ᾽ ἔτι. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνη; κατϑαγνοῦσ᾽ ἥχει τιάλιν; 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂.“. 

ἥδ᾽ ἣν δρᾷς σύ" μὴ λόγοις ἔχπλησσέ με. 

χκόμισαί μὴ ἐς Ἅἅργος, ὦ σύναιμε, πρὶν ϑαγεῖν, 
ἐκ βαρβάρου γῆς καὶ μετάστησον ϑεᾶς 
σφαγίων, ἐφ᾽ οἷσι ξενοφόγους τιμὰς ἔχω" 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

- ε ’ Πυλάδη, τί λέξω; ποῦ πότ᾽ ὄνϑ᾽ εὑρήμεϑα; 

Υ. γ55. ᾿Τλρτὶ τῶν ϑεῶν ἐμοῦ ϑ᾽ ὕπερ. Νόοπ προοββδνίαπι 
εδὲ, βορὰ ἰδῆ γψαϊάθ ρμίαοθί, αυοά δβογρίυπι ἱπυθηῖγὶ ορίαϑαί 
Ματγκίαπάυβ, τῶν ϑεῶν τ᾽ ἐμοῦ θ᾽ ὕπερ. 

Υ, 757. Ῥαν. Β. ὡς χρή. 

Υ. γῦύ8. αν. (Ο. ΕἸοτ. 1. 2. Υἱεί. τὠγαμέμνονος. ΑἸά,. 
τἀγαμέμνονος. 

γ. 762. Ηἷϊς ᾳυοαιθ ποη πϑορββαγία αυϊάθπι, βοά μῈγ 86 Π05 
πιαΐα οδέ Μαγκίαπάϊ Ἄεοπἰοοίυγα μὴ λόγου δ᾽ ἔχπλησσέ με. 

Υ. 766. ΑἸά. ἐφ᾽ οἷσι ξενοχτόνους, υοά οἷσι ἱπ οἷς πιι- 
ἐᾳίο πιαίι ἐγίπιθέγαπι ργαθθογοί. αγίβ. Α. Β. Οχ. Εἴογ. 1. 2. 
γἱεί. ἐφ᾽ οἷσι ξενοφόνους, 



ΦΙΤΈΕΝΈΕΙΑ. 
ἢ σοῖς ἀραία δώμασιν γενήσομαι, 

Ὀρέσϑ᾽, ἵν᾽ αὖϑις ὄνομα δὶς χλύων μάϑῃς. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ὦ ϑεοί. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ“(Ζ. 

’ Ἁ Ἅ 3 “»Σ“ γ - Ὕ -οἊΕ 

τί τοὺς ϑεοὺς ἀναχαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖς; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

710 οὐδέν" πέραινε δ᾽. ἐξέβην γὰρ ἄλλοσε. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

λέγ᾽ οὕνεκ᾽ ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου ϑεὰ 

Υ. 768. ΑΙά. αὖτις. Ῥοίΐπογιπέ ᾶθς βίο αἰεὶ, ἵν᾽ αὖϑις 
ὄνομα δὶς κλύων μάϑῃς, ἰ. 6. ἵν αὖϑις μάϑῃς ὄνομα ὃὶς κλύων. 
ϑεοά νοὶ]οὶ φυ ἴαπιθη ἁγίϊουϊαπι δ ἀἰέιπι 6580, Βογί ρέπιπιαιθ Ιερσὶ 
ἐγ αὖϑις τοὔνομ᾽ εὖ κλύων μάϑῃς, ἱ. 6. ἵν᾽ αὖϑις τοὔνομα 
κλύων εὖ μάϑης. 

γ. 7169. Ηος ὦ ϑεοὶ οὲ αυδθ πιοχ δὰ [ρ᾿ροηίδο υδοβίϊο- 
ποηὶ Γοβροπάρθηξιν ἐγ θυία βυηέ Ῥγίααθ ἴῃ ᾿ἰργῖὶθ. Μίγμ ποη νἱ- 
ἀἶδθθ ογι(ἰοὺβ Θγοβῖβ 6556, αἱ ἀπππὶ ἰβ δὲ δά ψυθι ἰδία οἰμηΐδ 
υδς ἰχὶς Προ αΐα μογεϊπθπί, πο ἤππὸ πιὰρ δ ΘΟπηπιον οὶ ἀπὶπιο 
40ὰπὶ Ῥγίαάθιι πϑοθβϑδ6 δγαΐ. 

Υ, 770. πιο νογβυΐ, αυἱ ἱπ ᾿ἰθγὶβ Ῥγίααδθ οβί, οοπίϊπυδ- 
ἴὼγ  ηΐο: 

,͵ 3 3 - 2 Ἴ ΠΆΡΕ ὌΝ 
τάχ᾽ οὖν ἐρωτῶν σ᾽ εἰς ἀπιστ᾽ ἀφίξομαι. 

Εἰ ἴῃ ΑἸάϊπα βίρπυπι ἰπέογγορδϊ ἀρροβίίη, ὐσαπι μδογογοηί ἴῃ 
Ηἷ5 νἱγὶ ἀοοίΐ, ρμεγΐγα οχοορίίαγιπέ, υὐ ἃρίδπι δοιυξοηέίδπι Γοβέϊ-- 
(πογοηί, Μαίζ ΐαθ ᾿ἰθγογαπι δβογρίυγαπι ἰπρίυγ, μυΐίαηβ Ῥυγίδάθμπι, 
4υἱ νἱάοραί βασογάυίοπι 6556 ἱμι!ροπίαπι, ἀΐοογο 56 δά δες ἱπογο- 
ἀἰδ|Π}α ρϑηϊία5. νἱάθπα ἱπίογγυραπάο 6586 ρογνοπίυγαμ. Αἰ, οἰΐδηι 
δὶ γι αάδθ υΐογαθθ γογβὰβ ἐγ θα έν, αἰ} 116 ργοΐθοίο πιδοῖβ ἱπὶ- 
Ρογίυπιπι ἶς ἀΐοογα μοίογαί. ΑἸἰΐθπο ἰοθοὺ ἱηβογίυπι πὶ νυἱάθγὶ 
πὸ ΨΟΓΒΊΙΠΙ ν ουἷι5 νογὰ βοάθβ δἰ( ροβί νυ. 799. ἱπεέϊοανιε ϑοίά!6- 
ΓΒ, οὐἱδ ἰἀ μάγαπι ργοραθ}}]6 νἱάορθαίαγ, γερο ϊαιθ ΘρῸ ἰρβ8 ἴῃ 
οδηβαυγὰ οὐϊείοι 5 {}Π{π|5. 

Υ, 771. Ἰρμροηΐαθ ποθὴ ἰῃ Ῥαγ, Α. ποῦ δβέ μυΐς γογβεὶ 
δὐβογὶρέμπι. 
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Ἄρτεμις ἔσωσέ μ᾽, ἣν ἔϑυσ᾽ ἐμος πατήρ, 

δοχῶν ἐς ἡμᾶς ὀξὺ φάσγανον βαλεῖν, 
εἰς τήνδε δ᾽ ᾧχισ᾽ αἶαν. αἵδ᾽ ἐπιστολαί, 

τάδ᾽ ἐστὶ τὰν δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα. 

ΠΥΜΖΑΜΗΣ:. 

᾽ ς ’ Ω μὰ Ἅ ’ 

ὦ ῥᾳδίοις ὕρχοισι περιβαλοῦσα με, 
’ ; 

κάλλιστα δ᾽ ὀμόσασ᾽, οὐ πολὺν σχήσω χρόνον, 
γ ἢ 

τὸν δ᾽ ὕρχον ὃν κατώμοσ᾽ ἐμπεδώσομιεν. 

ἰδού, φέρω σοι δέλτον ἀποδίδωμί τε, 

᾿Ορέστα, τῆςδε σῆς κασιγνήτης πάρα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ:. 

δέχομαι" παρεὶς δὲ γραμμάτων διαπτυχᾶς, 

τὴν ἡδονὴν πρῶτ᾽ οὐ λόγοις αἱρήσομαι. 

ὦ φιλτάτη μοι σύγγον᾽, ἐκπεπληγμένος 

Υ. 714. Οοἀὐά. ᾧκησ᾽. 

ΡΥ, 775. [ἀρνὶ τάδ᾽ ἐστὶν ἐν δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα. Ἐπιρη- 
ἀαγαπέ νἱγὶ ἀοείΐ ἐχ Ρ|υέξαγοὶϊι!. Ὠ᾿οἐἰϊβ τορτπι 138. Ρ. 182. Εἰ. υδὶ 
Ἰερίίυτ ταῦτ᾽ ἐστὶ τἀν δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα. 

Υ. 777. ΑἸά. κάλλιστα δ᾽ ὁμόσασ᾽. Ῥατ. Α. ὀμόσας. Ῥανγ. 
Β. ΕἸον. 2. ΥἱςἊεί. ὀμόσασ᾽, Βιρογβογίρίο. ας. Βοτος ἐπάν 
ψόϊυϊέ βογῖθα. αὶ ἰη ΕἾοτν. 1. βογίρβὶξ ὀμόσας σ΄. ϑδεϊάϊογιβ οππὶ 

Μαγκίαπάο ὀμόσας φγοβαν. Αἱ εἰς δἰϊᾶ γθααγογθίαν ρΡαγέϊουϊα 
4πὼπ δέ. Βεοοίο Μαίας νἱάϊε δὰ ἢ|ὰ, ὁᾳδίοις ὅρκοισι περιβα- 
λοῦσά με, αἰΐογαπι ρᾶγίοαι δβθιίοπίϊαθ δάϊϊοἰοπάδπι [υϊδβ6, κάλλιστα 

δ᾽ ὀμόσασα. ϑοά αᾳυυπι ἰά βἰς οχρίϊοαν!ἑ, 67 φη6 ἐφτϑέφσαφαίο 
οὐδέγεν ὲδίὲ οὐ ἑρβα »ωέξολεντ νει; ἐφεϑέφεγ αρείνενε ἐφεγ δή, σεὲ- 

“ρέγι 16 δογυωίοτεε 6886 δηῶε, φωὲ ορέδέοδειτε Αἴτβο8 }έ7- 

ἐωζέαδεοί, ποῦ δαί ἀϊυοϊάα. Βυΐῃβ βοηξομέϊαθ γαϊξοποπι ἀθεϊαγανξ. 

Νὰ κἱ ἰνὰθς ἰδίο πιοάο Ὄχροπιυμπίωγ, Ῥυαάθβ {Ππὶ κάλλιστα δά 
Βιι 8) βαϊέοπι ΓΟΐΌΓΓΘ νἱἀοθίίων, ἀθ αὐυὰ οὑπὶ ᾿ΐς οὐρίέαγο ἤθη 
ἀθοοί. ἴπιπιο ος {Π6 ἰῃ πιθηίθ μαροῖ: 9 ζΜΩΦ 2:6 ᾿γποϊλῆῶδεο 

οὐπϑεγἐριαέϑὲ δασταηιοηῖο, ρωδοογτέμαψηθ ἐγ αϑέξ σορεζέζέορι, 
7» αγὲ πο τὸ γϑαζώσθγ δηε ᾿Μείον δὲ ἔμῶϑ. 

Υ. 183. 784. ΑΙά. ὦ φιλτάτη μοι σύγγον᾽ ἐκπεπληγμένη. 

ὕμως ἀπιστῶ" περιβαλὼν βραχίονι. Οχ. ἐκπεπλημένος. αν. 
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ὅμως σ᾽ ἀπίστῳ περιβαλὼν βραχίονι 
786 εἷς τέρψιν εἶμι, πυϑόμενος ϑαυμάστ᾽ ἐμοί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ξεῖν᾽, οὗ δικαίως τῆς ϑεοῦ τὴν πρόςπολον 
χραΐνεις ἀϑίχτοις περιβαλὼν πέπλοις χέρα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Υ κ 2 ΕῚ “» κ᾿ ὦ συγκασιγνήτη τε κὰκ ταὐτοῦ πατρὸς 
᾿Ἵγαμέμγονος γεγῶσα, μή μ᾽ ἀποστρέφου, 

“ροἔχουσ᾽ ἀδελφόν, οὐ δοχοῦσ᾽ ἕξειν ποτέ. 

Α. Β. Ο. ΕἸον. 1..2. Υἱοὶ, ἐκπεπληγμένος. Ταπι Βευν. ἀπιστῶν, 
ΘΧ οιβεηἀδίϊοπθΌ Ῥγαθοίαγα γϑβέϊέυϊες ἢοβ νϑγειβ Μαγκίαπάυβ. ,. 
Βοράοε!ἑπιιβ πῃ Τ,θοίϊοπυπι γαγίαγαπι ἀδοιάθ ὨΠΡΟΓ οἀϊίᾷ μ. ὅ. 
Βοεῖδὶ ἰυβδὶὲ ὅμως ἀπίστω περιβαλὼν βραχίονε, πορδηβ γοοίρ ἀϊοὶ 
χερσὶ περιβαλεῖν τινά, Αἱ ἧρβα ἰέα Ἰοψιμίαβ εβέ Ευγὶρμίά68. ἱπ 
Θτεβίς νυ, 8371. 

δοκῶν ᾿Ορέστην, παῖδα τὸν "“γαμέμνονος, 
φίλαισι χερσὶ περιβαλεῖν καὶ μητέρα. 

Υ. 786. ΕἸπιβοἷβ δὰ βορῃ. Θεά. (ο]. 927. αυοά ἐγαρὶοΐ 
ξεῖνος ποῦ υἱάἀθδηίιγ πἰϑὶ πιθίγὶ οῶυββα ἀἰχίββθ, πιαὰὶβ ἢΐς Ιερὶ οϑθη- 
βυϊξέ ξεῖν᾽. Αἱ 60 ἶρβο δγριῃηπιθηίο, 40 ᾶπο βογίμέυγαπι ἀδπιηδί, 
ἰυογί οᾶπι ἀθθεθαΐ, δὶ φυϊάθπν ἴῃ πιρέγὶβ έϊαπιν ΠῸΠΙΘΓΊΙΒ Βροοίαπάιβ 
εβίέ, θη δναποβοθγοὶ ξέν᾽ ἰπ μγϊποὶμίο γϑῦβιιβ Ροβίέαμι, αὐοά 60 
παρ 5. εἷς νἱίαπάυπι δγαΐ, (00 ΒΆΝ δθο δὲ βδυύβείογ δάπιο- 
πἰεῖο οβέ. 

Υ, 790. ΑἸά. οὐ δοχῶν. ϑιείάϊοτι Βαγποβὶὶ δοπίδεοέαγαπι 
δοκοῦν τοοορῖί. Μαξ μίωμθ γϑγο ποροΐί δοχοῦν ἱπιρογβοπαΐ ροηὶ 
ΡΟ5856, πϑὶ δά δὰπι μογβοπᾶπι ρμϑγίϊπθαί, χυδθ δηΐθα δοπιπιδιπογαία 
ἔυογ, Ἠδος Γορυΐα πρὸ μοίεβέ γργὰ οϑβθ, δὲ ποῆ 6ββ6 γϑγᾷπι 
οβέοπάμηξς ἀπ ἷρβα Μαίε ίαθ ἱπ ριταπιπιαίΐϊοσα ὃ. 564. αἰέυϊίε. 
Βοοίθ 1|6 ἰαπιθη δοχοῦσ᾽ οχ Πλοϊοκὶϊ οσοηἰθοίαγα, οοηῇεπιαία ἃ 
οοὐϊοίυι5 ΕἸογθπεϊηΐβ, οαἀϊάϊέ: πᾶπὶ δοχοῖν Ργορίογοα γοϊϊοϊθη πὶ 
οδβέ, 4υΐϊὰ μγυρέονγ βοηΐθιέϊαπι ἔογγὶ ποὴ μοίοδί, ὰ οϑέ δηΐπι μι ΐιβ- 
ποάϊ μαγέϊοϊρίογιιπη ἱπιρογβοηαϊίαπι γαξο, τὑξ δαμβδαπι βίη ορηί: 
4πᾶγο δὶ δοχοῦν βογίδεγοίῃγ, ἴος ἀΐοογοὲ Θγοβίθβ: ἤσδρρο 7» α- 
ἔσένε, φιομέσηε τορ ρωδαόωσ 6 τρεψώσι ἤαδέδωναοι: ηποά 
δδβυγάμπι οϑέ, 
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ΤΟΙΓΕΝΕΙΑ͂. 

ἐγώ σ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν; οὐ παύσει λέγων; 

τὸ δ᾽ '4ργος αὐτοῦ μεστὸν ἥ τε Ναυπλία. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
“4 

οὐχ ἔστ᾽ ἐχεῖ σὸς, ὦ τάλαινα, σύγγονος. 

ΟΙΓΕΝΕΙ͂ΑΩ. 

ἀλλ᾽ ἡ “ἄχαινα Τυνδαρίς σ᾽ ἐγείνατο; 

ΟΡΕΣΊΉΗΣ. 

Πέλοπός τε παιδὶ παιδὸς ἐχπέφυχ᾽ ἐγώ. 

ΪΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

τί φῇς; ἔχεις τε τῶνδέ μοι τεχμήριον; 

ΟΥΡ̓ΚΟΣΤΤΣ. 

᾽ὔ ἔχω" πατρῴων ἐκ δόμων τι πυνϑάνου. 

Υ, 792. Ηος νεγειὶ Ογοβέοπι ἐϊεὶ μἷο ἢΠΠ|Ὸ ἐπ ἔθγγα Αγρίνο- 
ΤΠ, ΨΟΓΒΔΓΙ ρογϑμοχὶί Ετίωγάξ 05, σοπίογγι ἰυθθῃβ Ῥογβοπαπι ΓΙ 
Οτγοβί. 54. αυϊ απο ἐπ πππὶ ἰῃ Ογοβίθ νογβι πο οδέ γεοίθ ἱπέεγ- 
ΡΓγοίδίιβ, αυὁὸ Μεποϊαιβ ἀπὰπὶ ἐϊεϊίιν λιμένα Ναυπλίειον ἐχ- 
πληρῶν πλάτῃ, εἴαδβα ἱπιρίεγε βὶρ πἰβοιίαγ Ρογίυπι. "ἀχαθ οἷτ5 
π᾿ γΟΓΒῈΒ ΟΧρ ϊσαίΐοηθ οὐπὶ Ῥογβοῦο εοἰδκίοαια οἰΐαπι ϑοϊιδοίθγιβ 
δγγανἱέ, 4υθπι οἰΐαί ϑείαϊογιβ, δά Ὠίουυβ Ηδ], ἀθ οὐπιρ. νεγϑ. 
Ρ.-. 441. 

Υ, 796. δε ογιβ οοπίϊεϊεραέ Πέλοπός γε παιδὶ παιδός, 
οὗ πέφυχ᾽ ἐγώ; ἘΕἰπιβίοίιΒ Πέλοπός γε παιδὶ παιδός, οὗ ᾿χπέ- 
φυχ᾽ ἐγώ. ἘἈφείο 56 ᾿ιαϑϑγθ Πἰργογυπι βογίρέαγαπι, απὰπι ἐχπέφυχα 
οέΐαπι ἀδίϊνο δἀϊαπρ δίων, οβίέοπάϊἑ Μαιΐαθ ἐπ σσάιαμ. ΘΟ. ᾧ. 379. 
ποί, 1. αἰΐογθηβ οι. Πἰὰ 4. ΧΙΥ, 115. ᾿. ὕοη. 198. Ηεγωάοί. . 
850, 8. Τὲ 5'6, ὑξ ἷο, δεαορίηβ ἱπνθηΐίαγ, υὑὐ πῆοχ ν. 80ὅ. οἵ 
θεά. ΚΒ. 1001. ἴῃ Ευγὶρἰἀϊ Θγοβέα 400. ἰῃ Βαρείιβ 9338. 

Υ, 796. ΕἸοΓ, 1, 2. ἔχοις, ηυοά ἔετγγὶ ροββοῖ, βὶ Ἰεκεγείῃγ 
ἔχοις ἂν τῶνδέ μοι τεχμήριον; ἰ 



ΦΙΓΕΝΕῚΙ͂Ἅ(Ζ. 

οὐχ οὖν λέγειν μὲν χρὴ- σέ, μανϑάγειν δ' 

ΟΡΕΣΊΤΗ Σ. 

λέγοιμ᾽ ἂν ἀχοῇ πρῶτον ᾿Ηλέχτρας τάδε" 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍΑ͂. 

’ “ ’ ’ 

βοοτάχ᾽ οὐχ ἐρωτῶσ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι. 

ΟΡΈΕΈΣΤΗΣ:. 

᾿ἡτρέως Θυέστου τ᾽ οἶσϑα γενομένην ἔριν; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ἤχουσα, χρυσῆς ἀρνὸς ἡνίχ᾽ ἦν πέρι. 

ΟΡΕΣΤΊΤΗΣ. 

--« Ὁ Ύ ς 2 Ἕ 3 γ 2 ’ὔ ψ' -» 

ταῦτ᾽ οὖν ὑφηνασ᾽ οἰσϑ' ἐν εὑπήγοις υφαις; 

Υ. 798. οι νοναίυν οὐκοῦν λέγειν μὲν χρή σε, μανϑάνειν 

δ᾽ ἐμέ, 5ἴπο ἱπέογγορείίοπο. [ὰ οὐχοῦν οββεί ἐρέζωτ. [ἃ δἷο 
ἀοπίππι γοοίς 56 ᾿ιὰθογοί, δὶ ἐϊεοογοί [ρροπία ἐβέζο φΉΩΦΥ ΩΝ. 

Αἱ δοπέγαγίινι {ΠΠὰ {ον νοἱέ, Θγοβέοπι ἰρβυπι πὸη αυδογοηίὶ ἀΐσογο 

βίσπα δχ ἡυΐϊθυβ διπὶ μοδβδὶὲ ἀρπόβοογο, -Θυᾶγο οὐχ οὖν ἀϊνὶ 5ἰπι 

βογίρδὶ δὐάϊάϊᾳψιθ βίρπαπι ἱπίογγοσαπάϊ. Χρὴ σὲ Ἄοογγοχογαπέ 1]. 
ν. 799. ΑΙά. λέγοιμ᾽ ἄν. ἄκουε πρῶτον ᾿Ηλέχτρα τάδε. 

ΟΡανγ. Α. Β. Εἴον. 1. 2. Ἠλέχιρας. Υἱοῖ, Ηλέκτρᾳ, Βυρογβογίρίο 
ας. Επποπάσνι ΜαΡκΚΙαπά 5. 

Υ. 800. Τυτραία στιχομυϑίᾳ ἵπ 1|θτὶβ Θγοβεῖ οοπεέϊπυδπίν 

γοῦβιβ 799. 804Ι. Ερο ἰπίοῦ 05 ψογβιβ ἱπέογροβυὶΐ {Πππηὶ, 486 πὶ 

"Π νεῖ μοβὲ ν. 770. ἱποριϊββίπιο Ργίαάαο βὶς βογμέμπι ἐγίαιπέ: τάχ᾽ 
οὖν ἐρωτῶν σ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι. Εἰ ἐρωτῶν σ᾽ πἰθ! αἰϊυά 
6βί αιάπι ἀμ οἰ βογρέαγαθ ποίαιο, ἐρωτῶν οἱ ἐρωτῶσ᾽, γμὶαπο 

αὐ ὀμόσας σ᾽ ν. ἼΤΊ. ἴῃ ΕἾἸυγ. 1. Ῥγο οὖν δἀπίοπι βογβοπάσπι 
ογωξ οὐχ. θυσ οπὶπὶ αὐυΐογογο αἰϊψα ἃ ποϊπογὶε Πρ ἰροπΐα, βοά 

ἰρβαπι υἱέγο ἀοουπιοπία ργοΐογγο θγοβίοιν, ὑδὲ ἱἰὰπι νἱάθέ ποὸπ 

οὐποίαπέον αὐἱά οχ ΕἸοείγα ἀπάϊνογιε ἀϊοίυγαπι 6586, τηϊγαθυπ δ 
ἀϊοῖε πο ποθ φεέώθτθηι8. ἑμενϑεϊ έδέεα πεορέσωηε. 

Υ, 801. ΑΙ. οἶδα. Υἱοίοτγίι οοηϊϊοϊοραξς οἶδας. Ἐρείο 

οἰποηἀαίαπι οἶσϑα ἱπ γιθαοίναπα εὐ ἃ Οδπίογο. 
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ΦΙΓΕΝΕ Ί.ΗΙ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἐγγὺς τῶν ἐμῶν κάμπτεις φρενῶν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

εἰχώ τ᾽ ἐν ἱστοῖς, ἡλίου μετάστασιν; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ.ΙΑἍ. 

ὕφηνα χαὶ τόδ᾽ εἶδος εὐμίτοις πλοκαῖς. 

ΟΡΕΣΤΑΗ͂Σ. 

καὶ λούτρ᾽ ἐς Αὐλιν μητρὸς ἀνεδέξω πάρα; 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍΑΩ. 

οἶδ᾽. οὐ γὰρ ὃ γάμος ἐσθλὸς ὦν μ᾽ ἀφείλετο. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί γάρ; κόμας σὸς μητρὶ δοῦσα σῇ φέρειν; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ“. 
- " 2 3 ν ᾽ὔ 2 » 7 μνημεῖά γ᾽ ἀντὶ σώματος τοὐμοῦ τάφῳ. 

, Ὑ. 804. ΑΙ4. χάμπτῃ. ΝΙΝ οἀϊογοβ, ηἰβῖ αὐοά Αξέςθ 
κάμπτει βεοτίρβογιπέ. Αε ἱπβοίθηβ οδέ χάμπτεσϑαι ἰὺς βισηἰβοιία. 
Θυάγο τγϑοθρὶ Βοπιηϊο! ἀϊδ οππεπάδίϊοποι χάμπτεις ἴθ φἰθββαγὶο 
Αδβοιυ Αρὰη. 3.36. 

Υ. 808.. Π6 λουτροῖς Ηοδγοβίιβ ἱπ λουτροφόρα ἄγγη. Ἠαν- 
Ροογαίΐο ἰπ λουτροφόρος καὶ λουτροφορεῖν, εἰ ἱπάο δϑυϊάα5 οἔ 
Εἰγη. Μ. ρ. 568, 57. ἔυπι Ρο]υχ ΕΠ. 43. ογβιμα γϑείθ ἱπέθγς- 
ΡΓοέαΐι» οδὲ Μαρία: ηωρέδαθ θηένε ὄομαθ, οὐπὶ ποὈΠ}} Υἱγὸ 
ἱπουπάδθ, ἠορὲ οεεογιρηξ οὖ ζαυσοτῖθ αὶ τεαῦγ 6 τηϑρ δέσανε 
σατ  γ 62. 

Υ. 809. οοίς ϑείάϊογιβ δοῦσα εχ οἶσϑα γεπάεγο πιοποΐ, 
αυοά τοροίθηάυπι εἰὲ οχ οἷδα. θυγαμ οδέ δαΐπι οἕ ἱποοποίππμπι, 

γοΐογγι, αὐ Μαρία νυἱ, δά ἀνεδέξω. 
Υ. 810. Οοπέυγνανιε ἰμέογμγοίοα τάφῳ. θιυοά Μαεβιίαο ἐϊ- 

εἷέ, νἱάδεί ᾿ρμὲροηϊαπι, ααϊπὶ ἐδπὶ ἴοπρο ἃ πιαΐγο δὲ ἃ μαΐγία βεΐπη.- 

Βετοίυγ, πὲ Βρογαγε ποῦ μοβδθέ 86 ἴπ ραίγία οδἰέαγαπι, οδρἢ 05 
ἀράϊββα πιαίγὶ, χιοβ, δὶ ἔογία πιογογοίιιγ, ἱπ οοποίδριἷο δἰ δὶ Αγρῖβ 



ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἃ δ᾽ εἶδον αὐτός, τάδε φράσω τεχμήρια" 
, Ἁ " 

Πέλοπος παλαιὰν ἐν δόμοις λόγχην πατρός, 
ἣν χερσὶ πάλλων παρϑένον Πισάτιδα 

ἐχτήσαϑ᾽ Ἱπποδάμειαν, Οἰνόμαον χταγών, 
816 ἐν παρϑενῶσι τοῖσι σοῖς χεχρυμμέγην. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ὦ φίλτατ᾽, οὐδὲν ἄλλο, φίλτατος γὰρ εἶ, 

ἔχω σ᾽, ᾿Ορέστα, τηλύγε- 

τον χϑογὸς ἀπὸ πατρίδος ᾿Αργόϑεν, ὦ φίλος. 

ΡΕΣΤΗΣ. 

κἀγώ σὲ τὴν ϑανοῦσαν, ὡς δοξάζεται. 

οχβίγιοπάο ρμοπογοί, ἰά δάἀπιϊεξὶ ποῦ ρμοίοβέ γοὶ μγορίθι φέρειν ἴῃ 
ΡΓαθορἀθηίθ γογβι, 60 γῦρο ἱπάϊοαί οχ Αὐϊϊάθ πιΐββοβ 6586 
φαρ 95; πρ]έο παΐπυβ δυΐαπι ργορίογοα, αποά ἀρβυπῖπι οβί, αἱϊ- 

4υθ πὴ 5108 ἰρδῖι8 σαρ 05 50 δορυΐογο ἱπιροηὶ γ}]6, ηυοά οὐρπᾶ- 
(ογὰπὶ ί4:6 ἀππηϊοογπι 6βέ πιογίηο οηόγοπι ᾿αθθηίίυπι. Τάφῳ 
Ρογέϊποὶ δὰ σώματος τοὐμοῦ. Οαρῖ!ο5 86 ἀϊοὶέ πιδέγὶ πιοπιπιθη- 
ἴμπὶ πη ΐβ' 586. 511}, ΘΌΠΠῚ ΘΟΓΡῚΒ πιἰἐζογο ΒΘρΌΪΟΓΟ πὸη μοβδοί, αυΐρρθ 
σοπθυγοπάμπι ἴῃ γα Ὠίαπδ6. 

Υ, 814. Μίγυπι οβὲ ἴῃ πιθηΐξοπὶ ψϑηΐὶγο Ρυΐυΐδδθ ΕἸπιβὶ οἷο δά 
Ηεο. Ρ. 70. (261. εἀ. [ωμ5.} οὐττίρεγε Οἰνόμαον ἑλών, ᾳυοά 
γοροίϊε δὰ Μεά. 379. 

Υ. 816. Νιπιΐο δηςβίγορμαγιαι βέυάϊΐο οἰ ἀΙθγβ ἢ. σγπιθα 
γἱο᾽οπίογ ἰπ ἀηἐἰδίγομηΐοα οοορὶί. [15 Ἰοοὺβ οβδβοὲ, ἱ ρμαγὶ θγοβίδβ 
αὐ Πρὶν σοπΐα ἀπίπιϊ ποῖ ἀρίίαίι5 Ππροογοίαγ: βοὰ πο ἥσπὶ ρμοδία, 
αὐ νίγιπι, πο ἀογα ΟΓπὶ 6556 γοϊιογίί, ποαμθ οἱ αἰΐοβ 4ὰπὶ ἰδ θ οἱ 
νοὶ ἐγοοϊναΐϊοὶ σΘμοΓΪΒ ΠΠΙΘΓῸΒ ἐγ δυιογὶ, παίυγα βιὰ οαγιθη πιοἰϊ- 
οὐπ, 4υοά ππῖ}5 μΟγβοπδθ, οἰ βῆ} γαγὶὶβ αἰ οιΙοπὶθυβ ρμογίυγθείδα 
εβέ, δὺυΐ ἰοίυπι ἃ πιαχίμπαπι οογίθ μαγίοπι δηξ δέγομ!ἷβ ΘΆΓΟΓΘ 
ἀοἰνοί, Αἰᾳυο οϑβέ ἰΐα, ποὸ διυπέ ἱπ 60 πἰβὶ φυδίίιοῦ ὑγογίαπι δβέγο-- 
ΡΒαγυπι ραγίδ. 

Υ, 817. Ηἰἷϊς νϑυβιβ δὲ βοῦιθηβ ὑπὸ παπιθγο σοϊιδογοπέ, ααΐ 6 
ἀδείγίο ἱπ ἀοοὶιπιίοβ ἀοἤεφοιί, Μοπίίαπι ἰά ἰὰπι ἴῃ ΕἾοπι. ἀοοεένγ. 
πιρέγ, Ρ. 276. Εδόδπι γα νϑγβιὴ 884. 835. 
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, ’ 

κάτα δὲ δάχρυ ἄδαχρυ, κάτα δὲ γόος ἅμα χαρᾷ 
Ἁ Ἁ “. ᾽’ ε ’ ᾽ » 7 

τὸ σὺν γοτίζει βλέφαρον, ὡςαύτως δ᾽ ἐμόν. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍ. 

τότε σε, τότ᾽ ἔτι βρέφος ἔλιπον ἀγχάλαι-- 

σι νεαρὸν τροφοῦ, νεαρὸν ἔν δόμοις, 

ὦ χρείσσον᾽ ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν τύχαν. 

τί φῶ; ϑαυμάτων 

πέρα χαὶ λόγου πρόσω τάδ᾽ ἐπέβα. 

Υ. 820. ΑΙά. χατὰ δὲ ὁάχρυα, δάκρυα, κατὰ δὲ γόος ἅμα 
χαρᾷ. Ῥαγ. Α. Β. ΕἸοτ. 1. 2.. αἰζογιπι δάκρυα οιαἰἰίαπέ, οἐ ἐπ 
Ραν. Α. Β. ψιοά ᾿ιανοηΐ, δάχρυ, βογὶρίωπι 6δέ οἵπὶ ἀροβίγορίιο δάκοῦ . 
[πάϑ Μυδρτανίι5 δάχρυ᾽ ἀδάκρυα. 'Γυϊπιοίγαμι 6556 σπο νϑγβιι 
τθοίβ πιοπαϊέ βϑίάϊοτιβ: βθά ποῖ Ῥοίεδέ {|| θ βυ! αθᾶπι δηδογιδὶπ 
Βαῦογθ θυάᾶγο δάχρυ ἄδακρυ Βετὶρεὶ. 

Υ, 822. ΑἸά. τό δέ τι βρέφος ἔλιπον ἀγκάλαις. Βαγηοδ, 
τόδ᾽ ἔτι. Ἰ)θόγαί ,Ῥτοποπιθη, ποῆμ6 ἰηΐορογ ογαΐ ἀθοίπιῖδ: θῶ ΓΘ 
βογίρϑὶ τότε σε, τότ᾽ ἔτι. ᾿4γχάλαισι Ῥαγῖδ.ι Α, Β.. Υἱοί. 

Υ, 824. Αἰά. 
ὦ κρεῖσσον, ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν ἐμοῦ. 
ψυχὰ, τί φῶ; 

Ραγ. Ο. Υἱεί. ψυχᾷ. ΕἸπιβ οἷυβ δὰ Μά. 823. ποί. Ζ, εὐτυχῶν 
ψυχὰ οοπἰπηρὶ Ρ0586 ρΡυΐαθαί. [Ιάδπὶ γΈγῸὸ ἴῃ δἀποίδεϊομο κἀ Πῥμ»δ]- 
βἐπἰαπι εὐτυχῶν τύχαι Ιερθηάμπι οοπἰϊοϊοθαί, υὐ εὐτυχῶν ποῦ μᾶγ- 
ἰοἰριιπι, 566 βΘπ εἶνε ἃ} εὐτυχεῖς Θβδεί. Αἀ Βαροίαβ δυΐοπι ν᾿. 
1181. βογιρϑιἐ εὐτυχῶν τύχα. Ἐμοῦ ποι ἔογοπάμππι 6556 Δρογίιπι 
εδέ, αυΐϊα οὑπὶ λόγοισι οουϊαποίαπι, 4π0ὺ 5010 οὑπὶ νοσενηΐο «οπ- 
ἰυπρὶ μοίεδβέ, πος γϑείθ δὲ Ἰδηρυΐϊάθ ἀϊοίυπι οββοί: ἀϊδρυΐανίἔχιο ἐς 
6οο Μαί(ίαθ. ἵ{{πεὶ5 ἱποϊυδογαπί Ὠὶπάνγῃϊ!, γοσορίο ΕἸ ΙΒ  εἰϊ τύχαι. 
Μίγυμι γγῸ ποῃ νἱ ἀΐββθ οὐ εἶοοβ βογθοπάμπι 6856 ὦ κρείσσον᾽ ἢ 
λόγοισιν. εὐτυχῶν τύχαν, φυοσάσιιε δάἀϊοοίαμι ἰορίίν ἐμοῦ πἰβὲ! 
6586 πἰβὶ δἀποίδεϊοπθαι ἰπίογργοίβ, ἥυὰ οχρ!!σαγείωγ αυοά {Π|6 δβογί- 
Ρίυπι ἰηνθηϊί ψυχά. Οοἰιαογοί δυίθιη ᾿ἷς ΨΘΓΒΙΒ οὑπὶ μγαθοθοηίἶ- 
νυ, τοοίραῃιθ ἴῃ ΑἸάϊπα πιίμογ ἱπίογμυποίίο μοδίίᾳ 6βέ μοβέ ἐν 
δόμοις, ποη, πὲ φοἀϊέογίθιβ μοβέθα μἰεαευϊέ, μίθπα. Απεϊβέγυμιϊοο- 
ΓᾺΠπΙ ΒΕΟΓΙΠ, συ 588 ἢθης ἐγ ππϑέγιπι οἰ ἀθγ5 οομέγα [ἰγο5 Θγοϑέϊ 
ἰγιθυϊέ. 

Υ. 826.  ϑεὶ ἐπέβα. Ἐεἰδκίιβ ἀπέϑα, φιοὰ γοοθιέϊογεας 
γϑοθροσιπί, Νοη πυϊέυπι 6 οοηΐεγέ {ΠΠπἀ ἴῃ ἢπο αἰΐφιοί Ευγὶρί ἀΐκ 
ἱγαροράϊαγυπι, τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. Νάμι Ἰὰ ἐδ εο ἀΐεῖΐ- 
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ΟΡΕΣΤΗΣ. 

τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖμεν ἀλλήλων μέτα. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂.Α͂. 

ἄτοπον ἡδονὰν ἔλαβον, ὦ φίλαι" 
δέδοιχα δ᾽ ἐκ χερῶν μὲ μὴ πρὸς αἰϑέρα 

ἀμπτάμενος φύγῃ" 
ἰὼ Κυχλωπὶς ἑστία, Ἰὼ πατρίς, 

Μυχήνα φίλα, 
χάριν ἔχω ζόας, χάριν ἔχω τροφᾶς, 

ὅτε μοὶ συνομαίμονα 

τόνδε δόμοισιν ἐξεϑρέψω φάος. 

ΟΡΕΣΤΩΗΣ. 

γένει μὲν εὐτυχοῦμεν, εἷς δὲ συμφορὰς, 

ὦ σύγγον᾽, ἡμῶν δυςτυχὴς ἔφυ βίος. 

(αν, 4υοά ἢηϊέμπι δίψα οχδοίμπι δέ. Ηΐς πιυϊίο ἀρέϊιιβ 6βὲ ἐπέβα, 
4υοά οδὲ «εοέαϊέἐξ “«οὐέα. ϑορίιοο!ε5. ΕἸθοίγ. 492. 

ἄλεκτρ᾽ ἄνυμφα γὰρ ἐπέβα μιαιφόνων 
γάμων ἁμιλλήμαϑ᾽ οἷσιν οὐ ϑέμις. 

ΕΔ ἰμ Ῥμι!οοίεία ν. 192. 

ϑεῖα γάρ, εἴπερ κἀγώ τι φρονῶ, 
καὶ τὰ παϑήματω κεῖνα πρὸς αὐτὸν 
τῆς ὠμόφρονος Χρύσης ἐπέβη. 

Υ. 531. 1υτὶ ὦ Κυκλωπίδες ἑστίαι, ὦ πατρίς. Αροτίε 

γογββ 831. 832. ἀυοθυδ ψγδοργοββὶβ γογβῖθιβ γοβροπάθηί. "8606 

ΝΟ  ἀΠογιβ. υὐγθαιθ ὦ πιυΐανὶε ἱπ ἰώ, τϑοίθ 'ος φυϊάθπι, βοά ποη 

ἀουεθαξ ἀπαρμδοδέυπι ἀοίοπάδγθ, υθπὶ ἔα] θπι δὶ δἀπιϊβίββεί Επγί ρ!4685, 

πιθγο ἵπι μον 6 ἐββεί. ὡρουδαπέυβ. Ῥοβυΐ δρῸ δβἰπρυΐόγοπι. μη 

βογίρίυπι οββεί ἑστίαεωπατρίς, νἴδιυπι οδέ ἰὰ ποὴ ἑστία ἰώ, 5οἀ 

ἑστίαι ὦ 6586: ὑπάο Κυχλωπὶς αυοᾳις ἱπ Κυχλωπίδες πιραΐμμηι. 

γ. 8533. Ζοᾶς Βιουιιῆοϊ ἀϊυ8 μγὸ νυϊραίυ ζωᾶς. 

Υ. 836. 4όμοισι ϑεϊάϊογυβ ργὸ νυϊχαίο δόμοις. 
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ΦΘΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

ἐγὼ δὴ μέλεος οἶδ᾽, ὅτε φάσγανον 

δέρᾳ ϑῆχέ μοι μελεόφρων πατήρ, 

ΟΡΕΣΤΊΗΣ:. 

γ᾽ " ὃ ὡ.ῃΝ Ἁ 2 ὔ 3 ς »ν 2.1... ὦ 

οἴμοι" δοχῶ γὰρ οὐ παρών σ᾽ ὁρᾶν ἐκεῖ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ͂. 

ἀνυμέναιος, ὦ σύγγον᾽, ᾿Αχιλλέως 
2 ’ ὔ ’ὔ 3 ὦ 95 Β) ᾽7ὔ 

εἷς χλισίαν λέχτρων δόλι᾽ ὅτ᾽ ἄγόμανγ᾽" 
Ἁ Ἁ ᾿ ἃ Ύ ’ Ν ’ 

παρὰ δὲ βωμὸν ἦν δάχρυα καὶ γόοι. 

φεῦ φεῦ χερνίβων τῶν ἐχεῖ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ᾧμωξα χἀγὼ τόλμαν ἣν ἔτλη πατήρ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ. 

ἀπάτορ᾽ ἀπιάτορα πότμον ἔλαχον ἢ ἢ 5 στρ.β΄. 

ἄλλα δ᾽ ἐξ ἄλλων κυρεῖ. 

Υ. 838. ΑΙά. ἐγὼ μέλεος. Ῥαγ. Α. ἐγὼ δὲ μέλεος. Ἐίΐπς 
Βείά!ογιιβ ἐγὼ δ᾽ ἃ μέλεος. Νοπ ἀρμέμπι νἱάἀδίυν δέ, υὐὶ οοπῆν- 
πὰπάσπι ογαΐ ἀϊοίπμι Θγεβίϊβ. Θυαγο ἐγὼ δὴ μέλεος βοιὶμδὶ. 

Υ. 841. ϑιείαἀϊοτιβ φυοά ἀδογαΐ δάάϊάϊέ ὦ. 
Υ. 842. ΑἸά. εἰς κλισίαν λύχων. Αφιμίπαπι νοοοαι λέκτρων 

ργϑεθθαξς οοάΐοεβ οἰππθβ. θεϊπάθ Ἰερθθαίιγ δολέαν ὅτ᾽ ἀγόμαν. 
Οοτγοχὶ ἴῃ οθηβαγα θα οηΐβ οἰ ]οτῖ, 

Υ, 844. Τμεροραίυν φεῦ φεῦ χερνίβων ἐκεῖ. Αγεοαϊαπι δά- 
ἀϊάϊε ϑοϊάϊοτυβ. ἴθ Αἰά. μὶος υδύβιιβ θιγόβίὶ, γϑύβιβ 845. 846, 

"ρ ἰροπΐαθ, ἔππι τυγβὺβ θγεβίὶ νθγβὶβ 847. υὑβάθ δά τόλμας ν. 

8500. ἰγίθυϊ,. ετγβροχὶς νϑγᾶπὶ ποίαἰϊοποπι μογβοπδι υπὶ Ἴ γι- 
νυ ἱίι5. 

Υ. 846. Αἰά. ᾧμοξα. Ῥαγῖβ. Α. ὦμοσα. 
Υ. 846.  Θυΐ δογγοηάϊβ οὐπίοοίυνἷΒ Βὸς ἰοίυπι σαγηθη ἀϊδίον- 

βἰὲ ἰπ αν, οἷαββ. ἔαϊβο. ΧΥ. μ. 143. 566. ἐἴο ἑάαπιθὴ αυοά ἔδγεὶ 
ρΡοββϑέ αἰίυ!ε, πατέρ᾽ ἀπάτορα τὸν ἐμὸν ἔλαχον, πἰδὶ ᾿ἰἰδγογαπι 
βογίρίαγα οαπιάοπι,  θαπῆθ πιο οἰθρπέϊιβ ἐϊοίαπι βθμέθπεϊδπι 

εουπέϊηοτοί. ἐἰυάἀ οἰ, εἰδὶ ἀρογιϊββίμεμπι δέ, ποῦ υἱάθγυμπέ, 
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ΟΡΕΣΤΗΣ. 

εἰ σόν γ᾽ ἀδελφόν, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσας ἄντ. β΄. 
’ ᾽ δαίμονος τύχᾳ τινός. 

ΪΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ὦ μελέα δεινᾶς τόλμας" δείν᾽) ἔτλαν, δείν᾽) ἔτλαν, 
» 

ᾧμοι, 
σύγγονε, παρὰ δ᾽ ὀλίγον ἀπέφυγες ὄλεθρον ἂν- 
ὁσιον ἐξ ἐμᾶν δαϊχϑεὶς χερῶν. 
ε , 2 3 Ὁ , ’ ’ 

ἃ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς τίς τελευτά; στρ.γ΄. 

ἔυΐδβθ ἢππς γογϑίιπι ἐγ πιθέγιπι ἰδ θίοιπι, οὐἷπ5 ἷπ ἢπθ βεβαυΐροῦ 
ἀδεβέ, ἔογίαββε ὦ φίλος. [Ἰίδφιθ Ἰδουπααι ἱπάϊοανὶ. 

Υ, 848. ϑϑοϊάϊοτιιβ, 4ποπὶ βοαυθίυβ εβέ Βοϊββοπδάιβ, μογβο- 

πῆ ἰΐα ἀϊδίϊηχί: [Φᾧ. ἀπάτορ᾽ ἀπάτορα πότμον ἔλαχον. ἄλλα 
δ᾽ ἐξ ἄλλων κυρεῖ ---- ΟΡ. εἰ σόν γ᾽ ἀδελφόν, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλε- 
σας. ΙΦ. δαίμονος τύχᾳ τινός. ϑροοίοδυπι υς αυϊάοπι εβί, 
Ιρμ ροηΐαπι ἀΐσοεγο ἄλλα δ᾽ ἐξ ἄλλων κυρεῖ δαίμονος τύχᾳ τινός, 

βοά αυἱ ςορίίος οαπι δίαξίπι ἱπίθγγο ὦ μελέα δεινᾶς τόλμας, ἴαεϊ!ο 

βοηξϊθέ, ἴὰς δχοϊαμιδίϊοπθ Θγοβίὶ γοβροπάθγὶ, πθὸ ροββῈ ἐιἷβ γϑγὺ 8 

ἐγδηαα πὶ {Δ δαίμονος τύχᾳ τινὸς ργαθπιε!, [ἰδεῖ ἔγεβ οθη- 

ἐἰπυοβ νογβιιβ, 847--- 849. θγοβίὶ ἐγίθυυπί, Θυοά ϑείάϊογιυβ ἀϊεϊξ, 

Οτγοβίοπι ἰπ ἰοΐο ᾿ος Θεγπιΐπθ 50}}15 Βοπαγὶβ ἰοααΐ, τ νἱγί!οπι οἱ 

βοάαίίογο δηἰπο, ἰά δαΐθημβ γόγπι οδί, αὐ ἢ|6 πο σαπαΐ ππρ] θᾶ; 

εἰν! ναϊοὲ δά ἐγοοσϊιαΐοοβ πυππθγοβ, 4 4υυπὶ βὶπί δοίθπι 400 ἴωπι- 

Νἱοὶ πυπιοῦο, πῸΠ πιΐπι8 απδια ἐγίπιοίγὶ οοηγοηίιπέ θγοβίὶ. θοίθ 

Ρογβομὰβ ἀϊδέίηχίε Μαιμίας,, φυΐ ἰάπιθπ ἀυσαι ᾿ΐπθο]ὰ ἴα πο θγο- 

βὲϊβ νϑγθογαπι ρμοβίίαᾳ ἀροδίορεβίθ ἱπάϊοαν!ἑ, ἴθ Θγγοόγοπὶ ἱπάμοϊ 856 

ράβϑι8 δέ ἂν ΕἸπιβίεἰο. Ἠμυΐο δπΐπι νἱἀευδίυν δι’ ὀδύνας ἂν ἔβας 
ἀὰξ βἰπῖ]α αυϊά δυθδαυάϊγί. [πιπὸ μίοπα εβέ δὲ "ρ νἱριθπίαθ ογδέίο οἱ 

Οτοβεῖβ. [ρὶισοηΐα οχ ογυάθ!! μαΐγὶβ σομβι ο αἰΐαὰ ἀδίμοεμδ πιαϊα 

οχογία αἰεὶ. Αἀ ἰά θτεβίοβ, φγοζϑοίο, τοβρουύεί, δὲ ρμοτεξεδ- 

“464 7ταΐνγερε ἔμ σαἰυόγδαθ αἰομέμς 7γυτέμημαρ δαϑει. 

Υ. 801. ϑογνανὶ ρμγαθοθάθηξο νογβὰ ᾿ἰθγοόγαι βογίμίμγαπι, 4186 

ἀμοβ ἀοομπΐοβ οἱ Οτγοίϊσυμι ργαθῦοί. [ἃ ᾧμοι ἱπέεγιθοίίο εχίγα 

ιποίγα οδί, ΑἸϊοφυίΐη θὰ ποπ πιὰ δ βὶο ἰμβογογοίῃνγ πιθέγὶβ: δείν᾽ ἔτλαν, 
δείν᾽, ὦ μοι. 

Υ. 851. ΑΔ. ΕἸον. 1, 2. Υἱεί, ἀμφέφυγες. ῬανῖΒ. Α. ἀμ- 

πέφυγες. Ειποπάαν!ε Μυδρτανίμ8. 
Ψν. 8638. ΑΙ. χειρῶν. ΕἾον. 1. 2. χερῶν. 

γ. 804. Αἰάϊηα: ἁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖσι τὶς τελευτὰ, τὶς τύχα 

μοι συγχωρήσει; ΝΜ γαγίαγθ νἱἀθηέιγ οοάϊοεβ, Οὐογγοχὶ ἰϑμι οἰΐμι, 

} 
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, ’ τίς τύχα μοι συγχυρήσει; 
, ’ τίνα σοι πόρον εὑρομέ- στρ. δ΄. 

’ὔ »] Ἁ ἥ δι Ἐπ ’ , 
γα πάλιν ἀπὸ πόλεως, ἀπὸ φόνου πέμψω 

, 8.) γ 2 ’ὔ 

πατρίδ᾽ ἐς ᾿“ργείαν, 
Ν χ -ν ων οι ᾽ πριν ἐπὲὺ ξδιφος αἵματι ἀντ. ὁ΄. 

- , ἢ 

σῷ πελάσαι; τόδε, τόδ᾽, ὦ μελέα ψυχά, 

χρέος ἀνευρίσχειν, 
ῇ Ἁ ἦν, πότερον χατὰ χέρσον, οὐχὶ ναΐ, ἐπωὸ. 

: 

ἀλλὰ ποδῶν διπᾷ 

ϑανάτῳ πελάσεις ἀνὰ βάρβαρα φῦλα 
χαὶ δι’ ὁδοὺς ἀνόδους στείχων διὰ χυανέας μὴν ᾿ 865 

’ ’ὕ Α ’ 

στεγοπόρου πέτρας μακρὰ χέλευϑα γνα- 

ἵοισιν δρασμοῖς. 
’ ’ 

τάλαινα, ταλαινα. 
Α γ τίς ἂν οὖν τάδ᾽ ἂν ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς ἢ 

’ὔ “- 

τί τῶν ἀδοχήτων, 

Υ, 809. Εἶον. 1. 2, ξίφους, 
Υ, 860. Αἰά. παλαῖσαι. θχ. παλάσαι, Οκδείονὶ ουάά, οπιποβ 

πελάσαι. εῖπάθ ἰερεθαίην τόδε τόδε σὸν, ὦ μελέα ψυχά. )οεὶι- 
τηΐῷ 5. αι. ἀπο ὰ5. πιο 45. γοξεϊζαὶ μοββὶί, νοὶ ἀοίθπθἀο αἰέογο τόδε, 
νοὶ ἀϑιοΐεπάο σύν, ἰνός. ρυβέογίυ5. μγαρογοηάιμη ἀπχὶ, ἐὔπε ποι 
ἰξογαεο ργοποηνηΐβ ἀἐδημοηδίγας νὰ ᾿ΐς παρ ήδαι γί ἰαθρί, ΠΤ 
φιοά σὺν (πεῖ! μοίωϊε αὐ Ἰπτογργοίο ὡἀβογι, 

γ,, 804. με ἄρα. Ἐροοίς Μαγμίωπάι5 ἀγώ, φιοὰ ἑαπένμη 
μῶμοέ ἴῃ: 5 ρφβὸ οομμμοπεθεθν, αὐ μέγ. δἰ ὀμθίξαγὶ ἀθ. γοοὶ- 
μοι άΐ ποροβδιίωξο μοίΐμδδβο, 

γ. 865. βεὶ διόδους. 
Ὑγ ἱ{.5. 

Υ, 866, Ραγ. Α. στεινοτιόρου. ΑἸά. Ρωγ, Βα. ΕἸον. 1. 2. 
Υἱοί, 'στενοπύρον, υἱὲ Ρ᾽ογβομβ γογίβ. ὑ. 15. Εχ Βγυμβεομίαπα 
στενοπόρους νυϊραίαρ. 

Υ, 867. Νά, αυδοάμιη γαΐοις. ϑι4 ΑἸά, δὲ οοὐά. ναΐοισι. 
οί ἀογιβ γαΐοισιν. 

γ, 869. Βὲὲ γταξΐοῃε, μὰ ἄν μὲς ὀοπδίγισίαιπι οβέ, νἱάο 4π86 
ἐς ἢΠὰ μαγεϊσωϊα βογίρβὶ μ. 83. 

Υ. 870. 1ϑεὶ ἢ τέ τῶν ἀδοκήτων πόρον ἄπορον ἐξανύ-- 
σας. ϑϑδεϊάϊογυθβ. αυοὰ δουϊμϑιέ, ποινίμοπι ἀϊοίαγυπν φιῖά τί εἰμὶ 
γε ϊέ, 6ο ἔδεϊξ υἱὐ εἰΐαπι Μαξίαθ ἰά ποὺ νυἱάογοί, φυθαι ἐπ 60 4υυ- 

Ἐσπκερι»1 5 7». Ταωτν. 7 

Εππομἀαγαμε  εἰβκιβ εὐ γε- 

» ’ 

ἄντ. . 852 



θ8 

πόρον εὔπορον ἐξανύσας 
- - 3 ’ὔ πρὶ 

δυοῖν τοῖν μόνοιν ᾿Ατρείδαιν φανεῖ 
χαχῶν ἔκλυσιν; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐν τοῖσι ϑαυμαστοῖσι χαὶ μύϑων πέρα 
870 τάδ᾽ εἶδον αὐτὴ χκοὺ χλύουσ᾽ ἀπ᾿ ἀγγέλων. 

406 βϑοηίθηέθπι ᾿αθεϊέ, φαοά ρυέαν!ἑ, αἱ πηϑπιϊπἰσβοὲ {ΠΠπ5 Επὶμὶ- 
ἀοἱ ἴω πο Μοάθεβ αἰϊαγιμηπάας ἔασι, τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πό- 
Ὅον εὗρε ϑεός, που ἀυιθί! αίπγιπι 65β6 ααΐα ἀδοκήτων δἷξ οὐμπὶ 
πόρον εὐπἰππροπάμ. Ὑα]άθ ἢ ἀὰ ἀϊνογβυμ οβί. Νῶμω ἰβέϊβ γϑ- 
υὲ5 “βίο ΠἸοαγὶ ἀἄθὰμπ αὔεύγα ἱπορίπαία, αἰέογα ρὰγβ βοπίθηξαθ ἀοοοί, 
τὰ δοκηϑέντ᾽ οὐχ ἐτελέσϑη. υἱά πιίγιιι δὺς ἀπο! ἱπέθ!!ϑοίίι 
ἰπ ος, τί τῶν ἀδοχήτωνέ (βπὲδ, ἱπαυϊέ, στο εἰθια, υφζ ἄοπιο, 
υεξ ψφεαθ τεηέος ἑπορέμωξαγηηι 08 φὰς ἤὲθ «αἦὲς φεπροαοίξ 
Πόρον ἄπορον, 5ἰ αὐΐάρπη μος ρμοβέογίογ γϑγθο βι8 δβέ ροεία, 
ΡΓΟΡίογ πιθίγαπι ἴνογβο ογάϊηθ ψογθογιπὶ ἀϊσοπάϊπι ἔπ586, γϑοίθ 
ν᾽ ϑοίάϊογιβ, βοὰ ποι σριπονὶς αἰ ΠΠουϊἑαΐοπι, ααδπ παθο νογθὰ 
οὐ ϊοίαπε ἱπίογργοίαγὶ γοϊθηί, Βὰ γϑγοὸ (0}}} μοΐογαξ ὑπΐμβ ἢ γὰρ 
πιξαιοηθ, ἀπόρων πόρον ἐξανέσας. ϑεὰ π6 ομιββ φιΐάοπι δυΐ 
Βομϊεῖνο .,. 5:6 ἀμὲ πιμΐαίο ογάϊπθ γθγβογιπι, δὶ βογι δία, ψαοά μοδαΐ, 
πόρον εὔπορον ἐξανύσας. 

Υ, 876. Πὐνεὶ: τάδ᾽ εἶδον αὐτὴ καὶ κλύουσ᾽ ἀπαγγελῶ. 
Νῖπιϊβ ῥγοΐθοίο σγοάυϊιπι δββα ορογίθέ, φψυὶ Ευτὶρίάοπι μυίοέ εἰο- 
γα ἴαπὶ αὐπαγάθ Ἰοφιοπέθαι ἔθοϊββθ (Οἱ ἑαπάοπι {6 παποῖθε 486 
ἱπυάο ἁπάϊν! Νυπὶ τορὶ Τ]οδηι ἰδ πιπὶ νἱοϊηἰβ Αὐ οὸ ςογεϊιβ 
Ρογάϊἀϊββοί ᾿ιοβρίἐθβ, μορυΐίαγοβ βιο8. ϑογίμεϊξς ροεία χοὺ χλύουσ᾽ 
ἀπ᾿ ἀγγέλων. ΝΙΝ ἐγοφαθηιίυβ. ἀρὰ Οταθοῦβ μος ρόπογε ἰοψιδπάϊ, 
υὐ πῦ δυάϊοπάο 86 δορσομρίθβα ἀϊοαπέ, αιὰθ 56 Ἵὐγίο βοῖγθ ἀΐδεγθ 
νοϊυπί. [ἃ βἰμιρ!οἰΐος ἀϊοίυπι ἀρὰ Ευτγὶμίάοπι Ηφγαοὶ. ὅ. οἶδα δ᾽ 
οὐ λόγῳ μαϑών; εἰ ἀρὰ Αδδομυ απ Ῥογβ. 266. 

καὶ μὴν παρών γε χοῦ λόγους ἄλλων χλύων, 
Πέρσαι, φράσαιμ᾽ ἂν οἷ᾽ ἐπορσύνϑη κακά. 

Ια μ Θ΄ ἀπίοπι τ ἴῃ Πρ] οπία Βοριοοῖεβ θεά. ΚΕ. 6. 
᾿ἀγὼ δικαιῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων, τέκνα, 
ἄλλων ἀχοίειν αὐτὸς ὧδ᾽ ἐλήλυϑα. 

ἴω. ομοιμαι!. δοηἐρμέίαπι ΑΘβομυ]Β. ΟΝοορὶι. 849. 
οὐδὲν ἀγγέλων σϑένος, 

ὡς αὐτὸν αὐτῶν ἄνδρα πεύϑεσθαι πάρα. 
ΑΙΐὰ. ΟΧΘΡ]ὰ ᾿ δάϊθοίβδο νυἱάθο [,. ᾿μάογῆμπι, «υΐ οἴ ἴρβθ νἱάϊε 
κοὐ χλύουσ᾽ 6586 βεγίνδηάππι. ον ὦ 
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ΠΥΜΤΑΆΜΗΣ. 

τὸ μὲν φίλους ἐλϑόντας εἷς ὄψιν φίλων, 

᾿Ορέστα, χειρῶν περιβολὰς εἰκὸς λαβεῖν" 
λήξαντα δ᾽ οἴχτων χἀπ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐλϑεῖν χρεών, 
ὅπως τὸ κλεινὸν ὄνομα τῆς σωτηρίας 

λαβόντες ἐκ γῆς βησόμεσϑα βαρβάρου. 

σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ταῦτα, μὴ ᾿χβάντας τύχης, 

χαιρὸν λαβόντας » ἡδονὰς ἄλλας λαβεῖν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

καλῶς ἔλεξας" τῇ τύχῃ δ᾽ οἶμαι μέλειν 
τοῦδε ξὺν ἡμῖν. ἢν δέ τις πρόϑυμος ἢ, 

σϑένειν τὸ ϑεῖον μᾶλλον εἰκότως ἔχει. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

οὐδέν μὲ μὴ σχῇ γ᾽. οὐδ᾽ ἀποστήσει λόγου, 

Υ, 876. γεγβϑυβ 876 --- 882. αἱ εἰογο σοπέϊπυαυδηίιν, Μαγῖ. 
ἰαπέυ5 μι οπίαθ ἐγ υθπάοβ μυΐαθαΐ, ἱπ ἀπὸ οὑπὶ ΘΡγΓαδ86 εἴ Γαδ 
ἰρδὰ οἔ νϑγβιβ 886---888. οδίοπάμππί, Ἐοείς Ρυίδάδε δάἀβογίρβεγεμέ 
Ηφοείι5, Μυδρτανίιβ, Τυγυνμ 5 δά Αδβονν ΟΝοορὶι. 508. 

Υ, 879. Ουάοχ Ε. Μυδβογάν!!, αυὶ οδὲ Μαγκίαπάϊ Α. ὄμμα: 
βοά πος Μαγκίαπάυβ πος οϊβδβοπδίμβ δυΐια δογρίυγδθ πιθηξίοποπι 
ἔδεε, δα ἀοίδηβυμη ὄνομα αὖ δείάϊογο. 

Υ, 881. ΕἸογ. 1. μὴ ᾿μβάντας τύχης. οίοιάϊ ᾿οο Ῥοπδδδὲ, 
εἰθὶ γεβροπβυῦ Θγοβίϊβ ὡά εἰΐογαπι βογίρέσγαπι Γοΐογεοίυγ, αὐδοθᾶι 
ϑείάϊογιβ ὡρία οοπιραγανὶε μὴ ᾽χ τύχης ὡρμισμένους ἴῃ Ἠεγό, Δι» 
4203. ΝΙΝ ἱιροάϊεϊ ἐβέ ἱπ μυΐυϑ Ἰοοὶ ογδίϊοπο: ἤος ἀϊΐεῖϊξ: σοφῶν 
ἀνδρῶν ταῦτα, μὴ ἄλλας ἡδονὰς λαβεῖν, ἐκβάντας τύχης, και- 
ρὸν λαβόντας: δαρέθονχέθ 688 πορ; αέαα δοοίαγὲ σοέμρέαέεξ, 
εἰφδονίω 7γουγέωμπα., «ὠὲ «ἴοι ορροτενερμέέαδ ἐδ ἀσέα. 

Υ, .884.. Αἰά. ἢν δέ τι. ΕἸογοιεπὶ, ὑὲ Βειναοδίαπε͵, ἦν 
δέ τις. 

ΜΝ, 886. ΑΙά. οὐδέν μ᾽ ἐπίσχει γ᾽, οὐδ᾽ ἀπιστήσει λόγου. 
Οοἐά. αν... Α. Β, ΟΝ ΕἸοῖ. 1. 2. οὐδέν μ᾽ ἐπίσχῃ γ᾽ οὐδ᾽ ἀπό- 
στήσῃ λόγου. Ἐλ ἐπίσχῃ οἰἴαπι Υἱεί. 5οἐ ἰάεπι ἀποστήσεϊΙ. ϑοϊξε 
ΕἸ οἰυβ Ἰαΐογο ἷσ αἰξχυΐά νἰ,. 'φποά βιθὶ ἱπάδραγο πουδυπι ἐση- 
εἰφογίε,  ἀἰχέξ,, πον σθαΐθ. ἑδπιοὰ ἰορὶ οὐ μή μ΄ ἐπίσχῃ γ᾽ οὐδ᾽ 
ἀποστήσει λόγου. Ἐξ οὐ μὴ απυΐάοπι Μὶς γῆ" ΜΡ ΗΝ Γεσίϊε- 
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-»“ὝὋ ἤ πρῶτον πυϑέσϑαι τἰνὰ πιότ᾽ ᾿Ηλέκτρα πότμον 
, ’ Ι εἴληχε βιότου: φίλα γὰρ ἐς τὰ πάντ᾽ ἐμοί. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
« “ ΝῊ » Ύ τῷδε ξυνοικεῖ βίον ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 

ΡΙΓΕΝΕΙΑ. 

δοοοὗῦτος δὲ ποδατιός, χαὶ τίνος πέφυχε παῖς; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

“ΣΣτρύφιος ὃ Φωχεὺς τοῦδε χλήζεται πατήρ. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙἍΑ. 

ὃ δ᾽ ἐστί γ᾽ ᾿“τρέως ϑυγατρός, ὁμογεγὴς ἐμός; 

δἰπιθ: βρὰά αυοά μτοροριΐέ, δὰ Ῥγίαάοηι γοΐογγὶ γογθὰ Ροβίυϊαγεί: 
404 ἀμγυπι ὁδί. Μαξίδο; ᾿4αὶ υς βϑηβίββο νἰἀθίωγ, Ρογἤςογο 
ΕἸ ΠΒ] οἰ οιποπἀμεϊοπθην νοΐθηβ πιθέγιμαι νἱοϊανὶέ. Εδοῖα ἱποίἀαξ {15 
ἰπ οὐ μή μέ τὲ σχῇ, ϑδἃ Ἰαΐοῖ ναγίαβ ἀϊδοπαὶ δθπιβ, οὐδέν μὲ μὴ 
σχῇ: ἀπᾶμι ἔωγπναιη οἰ γαοίϊοηΐβ, πὰ αρά μΡοβέ μὴ μοπὶ ἀενονωὲ 
τι, τἀϊυποίμπι οὐ πορωίζίοιϊ ἔκοϊε οὐδέν, ἀμ Π)οιοβέθποπι ἐπ ἷπ- 
φίνογιϊς. Ὁ, Η, Εμωκιναθηδ 5. ἰη ΡΙΝ. Πν. 24. Ρ- 71. οχέγ. ἐὰν 
ταύτην σιύζητε, οὐδὲν μὴ δεινὸν πάϑητε: εἔ ἴῃ Ατὶβέυςγ. 179. 
Ῥ:.980,. 22. ἔργῳ πεῖραν ἔχων ὅτι τῶν πρὸς ὑμᾶς οὐδὲν μὴ ὁυ- 
γηϑῇ πρότερον λῦσαι πρὶν ἂν ἐχβάλῃ τούτοις. Αἀ Ργίογοπι ᾿οουι 
Ὑφϑιπο! 5. αἰέμ! ς. ΦΧ μι ρ μην. οχ ΡΗιέοπα ΟΝαγηνάο ν- 160. ἢ). ἄχρων 
ὄψις οὐδὲν ἂν μή ποτε ἴδῃ. Ἠϊπο φιοά ἀραιὰ ἱμιοίαμιι Ιερτίυγ 
ἱπ ΡΙβοδίογο ο. 18. Ἵν 1. ρ.. 689. ϑαῤῥεῖτε" οὐδὲν οὐ μὴ γένηται 
ἄδικον, συτεϊροπάμιη νἱάξίιγ ἀοϊοπάο οὐ. (ποίογιμη πη Εν με 5 
Θεβα, αἰίογα μὰγβ βϑηξορέϊμθ, αἰ 4υ6 πθῃ ΟΧ μὴ μοπάθοξ, ἐπε οι- 
Αἰνυπι ἰαροί, οὐδ᾽ ἀποστήσει λόγου. Εχοιωμία ἀθάϊε ΕἸτπβ οἰεα. δὰ 
Θεοάϊν, Ηορ, 870. . Γὲ φυΐοπι τοΐθγοηθυπι οβὲ δ" πυθέσθαι. 
ρος Ἐν.887.. ΑἸά, τιϑέσϑαι,. ἐἰς. Ομηίογυβ οὲ ΕἸογοπέϊηϊ ἃς 
γἱςί,. πυϑέσϑιαι. 

«988. Μὶβεὶ. φίλα γὰρ ἔσται πάντ᾽ ἐμοί, Νοὴ εοἰιιογοί 
ἀρίε, μαθς, βϑηίθηξία ομι ργαραγοβϑίβ. [κὐροθέ Μαγκιαπάϊ οὐη- 
ἰθείιγα, φίλα γάρ ἔστι ταῦτ᾽ ἐμοί. Βοϊάϊοταα, κβογγοηάμμι Ριξῶ- 
νωξ φίλα γάρ. ἐστε πάντ᾽ ἐμά. Αἱ πος φάρᾳιδ ἰασοέ, Ἐοιυΐ- 
τλμαΓ ὁδυβδὰ, οὰγ ἀθ ΕἸοοίγα φυγαί; δυο, ἐἱξ ἐπ δϑηδιιγὰ φάϊ- 
εἰουΐβ ϑ οἰ ἀἰοτίωπαθ. οὐμίεοὶ, φίλα γὰρ ἐς τὰ πάντ᾽ ἐμοὶ ποτὶ μβὶ. 
θνράμο μέρα, πα, ἀοο «ἰδὲ δογο φϑέ. 

Υ, 892, ΑΙά, ὅδ᾽. Ὀϊνὶδιε ῳ. θιπάἀογῆιβ. Τὰ ΑΙ, ἐπιοί, 
(οὐ, οποβ. ἐμός. 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

ἄνεψιος γε, μογος ἐμοὶ σαφὴς φίλος. 

ΦΙΓΕΝΈΕ ΙΑ. 

οὐκ ἦν τόϑ᾽ οὗτος, ὅτε πατὴρ ἔχτεινέ με. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

οὐχ ἢν" χρόνον γὰρ «Στρύφιος ἦν ἄπαις τινά. 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἉΚΖ. 

χαῖρ᾽ ὦ πόσις μοι τῆς ἐμῆς ὁμοσπόρου. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

κἀμός γε σωτήρ, οὐχὲ συγγενὴς μόνων. 

ΪἰΦΙΓΕΝΕΙ͂.“. 

τὰ δεινὰ δ᾽ ἔργα πῶς ἔτλης μητρὸς πέρι; 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

σιγῶμεν αὐτά" πατρὲ τιμωρῶν ἐμῷ. 

ΤΦΙΓΕΝΕ 4. 

ἡ δ᾽ αἰτία τίς ἄνϑ᾽ ὅτου χτείγει πόσιν; 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

ἔα τὰ μητρός: οὐδὲ σοὶ χλύειν χαλόν. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἉἁΖ. 

σιγῶ" τὸ δ᾽ 'ἴργος πρὸς σὲ νῦν ἀποβλέπει; 
-.-......ὕὄὄθ....  ..... 

γ. 894. Ιπέεγεοραπάϊ βίρπαπι ἰπ ΑΜ πα ἰμἷο νογϑαΐὶ ἀθάϊἑαμι 
ααἰανὶε Μαγκίαπάιϊι5. ' υβυῃρ 

Υ,. 902. Ηυΐς νογβαΐ ἀρροβεῖϊέ ἱπίοσγορμεπαάϊ! βίρπιμα Πα κο 
ἰαπόυ. τ πῆρ ἀεατδινο 
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ΟΡΕΣΊΤΗΣ. 

Μενέλαος ἄρχει" φυγάδες ἐσμὲν ἐκ πάτρας. 

ΦΙΓΕΝΕΙΑἍ. 

,» “Ὁ »-»- ς οὔ που νοσοῦντας ϑεῖος ὕβρισεν δόμους; 

γ. 904. ΑΙά, ἧπου. ΕἾον. 1. 2, οὔπω. Υἱεί. ἘΓΓΌΜΝ 6 
βαρεῖ ἥπου οὔπω. 14 εἰ οὕτω 5οτὶ Βίων, ἀθάιθ δάπιεϊ μοίΐοβέ υἱὲ 
ἥπου εἰ οὔ που. ϑεὰά εχ [νὶ5 ργαρίογοπάμπι ἀπχὶ οὗ που, ᾳιοά 
ψποπίδπι ΓΩΓῸΒ 6δϑί, ἴογε ἱπ αἰϊὰ πιιέμέαπι νἱάθέυγ ἃ} ΠΡγαν δ. 
|)ὲ ἐο ἀϊχὶ οὐ [ρ]ιΐο,. ἴὰ Αὐἱάθ ν. 676. ΝΠ οὐδέας θηΐπ αυΐῃ 
οὔ που υδυτγραίαπι ογοδιμηβ, ἀπὰπὶ ἀϊσαίωγ. οὐ τί που,. μὲ ἀρυά 
ϑορβοοίθαι ἰη μι ϊοοίοία ν. 1233. 

ὦ Ζεῦ, τί λέξεις; οὔ τί που δοῦναι νοεῖς ; 
εὐ δρυὰ Αγιβίοριαπθ ἱπ᾿. απ νυν. 522. 

ἐπίσχες οὗτος. οὔ τί που σπουδὴν ποιεῖ; 
ΑΙΐαὰ οχοιρία δἰίυϊε Βγαποκίὺβ δὰ Ατἰβίοριι, Ἐδοοῖεβ. 7506. Νοῖ 
Βα ἀοἤηϊία δυίΐεπι ἀἰχὶ δὰ αἰίογαπι Πρ ΄Θπίαπι, 6556 μος πιθίιθι- 
εἶα. εἴδγπιαιϊίίΐοποπι,  θοίΐι5 ἀϊοὰβ ἂν δὺ ὑβιγραγὶ μὰ5. μαγίϊοι απ, ααὶ 
6886 δυδρίοοίυν 4υοά 6556 νἱχ ογράϊι]α βἰί, δοριοοϊοβ θεά, Κὶ, 1472. 

οὐ δὴ. κλύω ποὺ, πρὸς ϑεῶν, τοῖν μοε φίλοιν 
δαχρυῤῥοούντοιν; 

ἴα Δαηἰΐρομᾶ ν. 380. 
οὐ δή που σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν 

τοῖς βασιλείοισιν ἄγουσι νόμοις; 
Θυο αἰδολυπέ ἰδία ραγίϊουϊαα ἃ μή που, 46 αμην ργοργίὸ βὶπὲ 
γψογθηςὶβ πὸ δἰξ αυοά ογοάαί 6556, δἂπι γἱπὶ βᾶθοηΐ υἱἱ 5 πιρ οἰ ον 
ἰπόϊοοπέ δυβρίοαγὶ αἰΐαιιοπι 6556 ἰὰ ἀθ 4υὸ ᾿ἰοφυίϊίωγ: υἱὐ ἐπ Ῥγομιο- 
ἔμοο ν. 247. ᾿ 

μή πού τι προὔβης τῶνδε καὶ περαιτέρω; 

ΑΙ {ΠῸ αυοά ἀϊχὶ οὔ που ἀϊβετέ μος ἀρυὰ Ρ]αίυποπι Ῥάγπιθι. μ. 
141. Ε. 5ὶ τοεοίθ ἰηΐγα δὲ ν. 1731. οπιοπέανὶ, τὸ ἔσται χαὶ τὸ 
γενήσεται καὶ τὸ γενηϑήσεται οὔ τοῦ ἔπειτά που μέλλοντος, ἰπ 
400 ποὺ ποι δά ἰοΐδπι .«δοπίθηεϊαπι, βοὰ δὲ βοΐ ἔπειτα σοξογίυγ. 
Ὀίνογβυ ἂὺ ἷβ οδὲ ἐπ ὰ Αὐὶβίομμδαιΐβ ἱπ Εςοΐε5. 756. 

οὔ τι μὴ 
“έρωνι τῷ κήρυκι πομπὴν πέμπετε; 

Ὁδὶ οὔ τί που Βιυποκίιβ οἀϊάϊέ, οὔ τι μὴν δαυίΐοπι δβογί νϑιβάππι 
Ἄεοπίοεἰς α΄. Ὠἰπάογῆυβ. ϑεἀ αινπὶ οἰΐαπι Ῥγίβοίαπιιβ μος υὐ οσοπιὶ- 

παίδο παρδίίοηΐβ ὀχοπιρίανι αἴΐογαί, ορὸ αυΐάοπι οδάθπι ἰά γαίϊίοπο 
ἀϊείυπι μυΐο 4υὰ οὐ μὴ οὔπὶ {πΐυτο οοπίπρσυπίαγ, βορὰ βἰπθ ἱπίοι- 
τοροίίοπο, υἱ δἰ ηἰΠοοίυγ οὐ δεινὸν μὴ πέμπετε: ηυοά "ραΐεξ γϑοίθ 
ἐϊοὶ, ἀαὰπ ποῦ ἐδ ἔυίυγα Γο, βοά ἐδ δὰ αὰθ νόγο ἢξ βογπιὸ δβί, 
Οοείογαπι 4υυπὶ ἱπ ΑΥιβέορμδηΐβ γϑγδι οἵ πομπὴν πέμπετε εἰ πομπὴ 

΄ 
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ΟΡΕΣΊΤΗΣ:. 

οὔκ, ἀλλ᾽ ᾿Ερινύων δεῖμά μ᾽ ἐχβάλλει χϑονός. 

ΙΦΙΓΈΕΝΕΊΑ. 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς χἀνϑάδ᾽ ἡγγέλϑης μανείς. 

ΟΡΕΣΤΊΤΗΣ:. 

ὥφϑημεν οὐ νῦν πρῶτον ὄντες ἄϑλιοι. 

ΤΦΙΓΈΕΝΕΊΑ͂. 

ἔγνωχα, μητρός σ᾽ οὕνεχ' ἠλάστφουν ϑεαί. 

ΟΡΕΣΤΗ,Σ. 

’ , “' 

ὥςϑ᾽ αἱματηρὰ στόμι᾽ ἐπεμβαλεῖν ἐμοί. 

πέμπετε εἰ πομπὴ πέμπεται βοτὶρέυπι ἱπγοπίαίαγ, πέμπεται ἀαέοπι 

πιο πιαρἷβ 1} 1 βογιηοηὶ δοσοιηπιοἀ αίιπι βἰξ, πο ἀυλνιίαάαι τἱμὶ 

Υἱἀοίαν «αἷμ νογὰ βογίρίυγα δ᾽ : 
οὐ τι μὴ 

᾿έρωνι τῷ κήρυκι πομπὴν πέμπεται. 

Νά υἱ πέμπω πομπήν, δ5ῖς οἰΐαα πέμπομαι πομπὴν τοοίο ἀϊοί 

ρΡαίεί. ϑαπέ ἀπέοιη 4πὰ6 μἰϊ ἀΐοὶέ ἀΐοηβι!α |ὰ, ἀ4πὰο οτγάϊηθ 

ἀϊβροδίία νἱάοί, πε νεγνο, πὲ νοὶ “ἕαέμιγα ιν. νοὶ γα βθη8 ἰπΐεἰ- 

Ἰϊρὶ ρμοκβίί, οὔ τε μὴ ἀϊοέαμι ἀρὰ ϑοροοίεπι ἱπ Πΐ5, ΡΠ οοί, 1271. 

Φ. τοιοῦτος ἦσϑα τοῖς λόγοισι χῶτε μου 
τὰ τόξ᾽ ἔχλεπτες, πιστός ἀτηρὸς λάϑρᾳ. 

Ν. ἀλλ᾽ οὔ τι μὴ νῦν. 

Υ. 906. ἰυτὶ ἠγγέλης. ΕἸπΙΒΙ οἶπ5. ἠγγέλθϑης. 

Υ. 908. Μωκ]απάι5. ἰμβογυϊξ σ᾽ οπιΐδδιιπι ἱπ Εἰ γῖ 8. 

Υ. 909. ΕἸπιβί οἶα, αυοά, ἐμβαλεῖν οοπνοποπέϊι. νἱἀογείεν 

4παπι ἐπεμβαλεῖν, Βοτ!θοπάμμι ρμυΐζαθαί στόμιά γ᾽ ἐμβαλεῖν, πιυΐέα 

εἴογεπβ οχοπιρία ὥςτε ραγίϊοιίαθ ἥμαμι βοσαϊωγ. γέ. οι !οοῦ 

στόμια ἴἰ16 ἔγοιοβ ἀϊοὶ σθηβοθαῖ: οοπιραγαν!ς θηΐπι χαλινὸν ἐμβα- 

λεῖν γνάϑοις ἴῃ Αἰεοδί. 495. ΥὙοἰΐοπι γοῦὸ ἀδεϊαγαββθί, (ἃ Γαΐ πθ 

Ευτὶϊβ δὲ φυϊάδει μεγβοαυοηίνιβ αἰϊααθπι ἔγαποβ ἐγίνυὶ ρυΐξανοτῖ. 

Α ἔγθηϊβ δηΐπι αυδ γοροί ἐγ βία! τάο ἔδγο ὡἀ οοἸ νεπίεβ αἰϊάμοπι 

ἰγδηβίογίυγ: πᾶπι οἰβὶ γιἀϊ πιοίι ἔγεπογιπι ἰαθϑα ογὰ δα008 5άθρθ 

δὲ πιαϊογοαι οἰΐϊαι ἐδγοσί οἰυπίογοια6. σα Γβιιπὶ οχοεϊίεπέ, ἐαπιδη 

μος Ἰοπρίια φᾳιδοβίειιπι οδὲ ἡμᾶπι αὐ ουϊφααπὶ ἴῃ πιθπέρπι γθηΐΓΘι 
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ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

φίοτί γάρ ποτ᾽ εἷς γὴν τήνδ᾽ ἐπόρϑμευσας πόδα; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

Φοίβου χελευσϑεὶς ϑεσφάτοις ἀφικόμην. 

ΦΙΓΕΝΕΙΑΩ. 

τί χρῆμα δράσειν; ῥητὸν ἢ σιγώμενον; 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

λέγοιμ᾽ ἄν" ἀρχαὶ δ᾽ αἵδε μοι πολλῶν πόνων. 
γ Ἃ Ἁ ΑἉ “- 2 « ΟΣ Ἁ ἐπέι τὰ μητρὸς ταῦϑ᾽ ἃ σιγῶμεν χαχὰ 

916 εἰς χεῖρας ἦλϑε, ματαδρομαῖς ᾿Ερινύων 
ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες, ἔνϑ᾽ ἐμὸν πόδα 

μυβδὶέ, ἱπιπιὸ στόμια γτἱοίιβ 6586 δηρτίαπι, 408 ΕἸγίαθ ἰπέοπίαββο 
ἀϊσαπίυν Θγεβεῖ, υἱάϊε Κ εἰβκίυβ. δὲ Ἰνὴβ γογὸ πιυϊίο ρει ἀϊοίίας 
ἐπεμιβαλεῖν ἥθαπι ἐμβαλεῖν. Ηδς αἴεγγθ, πὲ γοξιξαγοξ ΕΠπιβ]οἰππι 
ἀεθεραΐῖ Μαξβΐαθ, που ἱΠΠυὰ, αυοά ἀϊχὶξ, γε, φυοά μοπὶ υδὶ στα- 
νῖ5 «υἱά ἱπίογαίγ, οἰϊθπαπι 6556 ἃν ος ἴοου. θυ ποη γοίμία- 
Υἱέ, βοά δοηῆιχγηννὶε ΕἸπιδ οἷ ἰαάϊοἰαπι. Νὰπι οπιπίηο ταν αυΐά 
ἰπέεγειγ μΐβ νϑγθὶβ, τ γοοέα ροίαογιε γε ἀεὶ, 

γ, 912. 1ϑεὶ δράσειν. ἘΕἸπΙΒΙ οἰ ἰμάϊοίαμι, δρᾶσαι τοροιὶ 
ἰυΐνοη 5, ααΐα ποὰ ἀϊοωίων χελευσϑεὶς δράσειν, Μαιειαο ΔἸ 46 
Βοαυνϊ βυπί. ὅϑίωγθ απιθη μοββὸ δράσων ρμαγίἰοἰμίαπι σρηδυϊ 
ΕἸπιβί οἰυβ, δὶ γοξογαίυγ δὰ ἀφικόμην. Θιυ άπ! φδοάριη γοϊαέιβ ἱπῆ- 
ηἰξίνυβ βία δράσειν [96 Ιοσο δἰπὶ ἰπ ἴομθ αἰχὶ δὰ εἷυβ 
αθυΐαθ ν. 1363. 

Υ. 916. Νοη ογὰξ ἰάοπθα δασββα, υὲὐ ΒΙοπιο] ἀΐτιβ δὰ ΑΘ βοι]ὶ 
Ῥγοπιοί!. ν, 237. ἠλαυνόμεσϑα. ἰπ ἐλαυνόμεσϑα πινυϊαΐαπι γε ]δέ. 
Ῥογγὸ ᾿ἰδγὶ ἔνϑεν μοι πόδα εἰς τὰς ᾿ϑήνας δή γ᾽ ἔπεμτψε .“2ο- 
ξέας. ἘἹἸΩΙΒΙοἰιβ βογι δὶ ἰυβδὶε ἔνϑεν μου πόδα, εἰς Ιοφυμέοβ. ἐγαρὶ- 
608 ἰΐᾳυιοί οΧοπιρ!ὶβ οβέθπάθηβ, πορθπβ δυΐομ μοὶ Γρϑοΐίθ 6886 
ἀϊοίμ. Μαιεΐδθ βογνανὶς μοὲ, αἰέθγσο δέϊωμπι πιοάο ἰοχυΐ ἐγαρίουβ 
ἀΐεεπθ. Αἱ ἰά ὀχοπιμ!β σοπιργοθαγο ἀοθενωΐ, 4αὰ6 γόγθοῦ υξὐ οἷα 
Ργοΐονγὶ μοββίπε βυΐιβ ρθπογὶβ, ουΐυβ μος οβϑί. Νὰπι μγὸ νογϑΐ 
4φυοά μάϊθοίαμη οβί δὶ χηϊποιία νοὶ γοοΐθ γοὶ μϑγμογαπι ἀϊοϊέων μοι. 
Βροίθ ἀϊουπίυν ἰαἰα, ἔτρωσέ μοι πόδα: ἀὐθδυγάμπι Θβέ δπέθπι ἔπεμι- 
ψέ μοι πόδα, 4χὸ φααβὶ ἀθαϊ οπατὶ Ρ65 ἀϊοσογοίαγ, Ῥγαρέογθα γϑο 
86 ἔγϑϑεν ηιϊάοπι ἐς ἀρίαπι οβέ, ΕἸμπιβΙ οἷι ἰά γοίδγοθας δά (δι ρ δι 
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εἰς τὰς ᾿ϑήνας δή γ᾽ ἔπείιψε “οξίας, 
δίχην παρασχεῖν ταῖς ἀνωνύμοις ϑεαῖς. 

ἐστὶν γὰρ ὁσία ψῆφος, ἣν “ρει ποτὲ 

Ζεὺς εἴσατ᾽ ἔχ του δὴ χερῶν μιάσματος. 
ἐλθὼν δ᾽ ἐχεῖσε, πρῶτα μέν μὲ οὐδεὶς ξένων 
ἑχὼν ἐδέξαϑ᾽, ὡς ϑεοῖς στυγούμενογ" 

οἱ δ᾽ ἔσχον αἰδῶ, ξένια μονοτράπεζα μιοι 

παρέσχον, οἴχων ὄντες ἐν ταὐτῷ στέγει, 

Περί νίσιπι: δέ ἰά ἀϊβογία ποπιϊπδίμιπι 6856 ορογίοθαξ, πὲ ρμοπβοὲ 
ἐμέο Πρ : ποι ποικίπαίο, πὲ} το! παι τ πἰδὶ ναὶ ογγογὶβ ποέϊο, 
486 ἱπεβί ἴῃ ἡλαυγόμεσ) α φυγάδες: δὰ νόγο 4ποπίαπη πὰ 5 
οογίΐ ἰοοὶ ποίαίοπθιὰ ουπίϊποί, ποη ρμοίοβέ ἀ οᾶἂπι ἔνϑεν τοίογσί. 
ϑογίθοηάμπι γα ἔνϑ᾽ ἐμὸν πόδα: ἕφηε, ἱπηυϊέ, “:6 Αδάοπας 
“ἰδὲ 49 οζίέο. ὅϑῖὶς ἰῃ Ηρφουνα γν. 977. 

τί χρῆμ᾽ ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων πόδα; 
Υ. 917. 4 γε ρμαγίίευϊας οἴὔοηβυϊ ἔπογυπέ υἱγὶβ ἀοοίϊβ, υξ 

ΘΔ ρὉΓ., οὐἱ ἀβεθηβιβ δέ ΒΙομιοιἀϊμβ, δῆτ᾽ οἰποαἀανογὶέ, Β εἰβ- 
Κιίὰβ. εἰς τὰν «4ϑήνας πόλιν οοπἰοοοτῖέ, ΕἸπιβ οἷ δὲ δὴ ᾿ξέπεμψε, 
δέ ἐξέπεμψε εἰφοία υέγααια μαγίϊουϊα, βογιθθθάσπι οοπβαογίέ, αυοά 
οδϑεί ἔπεμψεν ἐκ τοῦ ναοῦ, υἱ ἃριὰ ϑοριοοίεπι θεά. ΒΚ. 789. 
ἀθηΐαιο Π᾿πάονϊ! ἀοϊονογίης δή γ᾽ οἱ Ἰωαβσυπαῶθ βίφημηι μοβιιογίπέ, 
ΝΟὰ πορθηὴ διυδρθοίαβ νἱάθεὶ μβοβ86. ραγίϊο!αβ, αιὰβ θέϊαι. ἢ 5. ἰη 
Ἰοςὶβ ἕθιμοσθ ἃν ΠΙργαγ]β ρμροβίίαβ δπἰπιμἀνογέϊθπ: νυἱάθ, ὑὐ δα 
οἰ ζέαπι, θὰ ΕΒ οἰβίρ᾽β αἰίῃ! ε ἴῃ Οὐηϊθοίαηοἰβ Ρ. 230. 56ᾳ. δ6ἀ 
ἰδπιθη ἶς Θὰ. ΠῸΠ ἐμβὶπι πρΐαγο. ΝῸΠ οηΐπὶ ΡῈ Γ 856, βοά 5ο]9 
ρμΡοβίία. μὰ θοπέ, αυοά ἰμβοϊθηξηιβ νἱἀθαίωγ. [ἀ ἀροββοί, δὲ δὶς δββοπέ 

Ροβίίαθ, ἔνϑα δή γ᾽ ἐμοὶ πόδα εἰς τὰς ϑήνας ἔπεμψε. “ δεά 
οἰΐαπν 40 διέ ἰθθὸ ἐρίθηϊ μό586. ἀγθὶέγογ, ἀπ μος ἀἰϊςξαξ: ζφο 
6. ἐωρείθηε εἰΐανε ἀτδφηαδ τὐϑὲί. Αὐυσοὶ δηΐπι γέ, ᾳαοά, ἔδγο 
ἀοοράϊἑ ὦ “ῴφθο. (ἰογιμμοῖος, ἰᾷ ἀϊοϊίυν ψαν ναοῦ. ἙἘδπιάοιῃ 
Ροίοβίαξθηι ἰα θὲ ἴῃ 5 ΜοβοΝὶ, ΕΓ, 70. 

ἐπιγνώμων δέ τοί εἰμὶ 
ἀσχαλάαν, ὅτε δή γε καὶ εὐφροσύνης κόρος ἐστίν, 

Υ, 920. ΑΙά. εἰσατ᾽΄. ΒΕπποπάδίμπι ἰᾶπι ἐπ γωβαοϊίδπα. 
Θυναπι ᾿ς οὐβουνγίηβ ἱπάϊοες ΔΙ γγμοίμὶ φαδάθην, ἀρογίθ βοπιΐπες ἴῃ 
ΕἸοοίτω 1258. θὲ] Αμοϊοάοτὶ Ῥαυδεπίαοηθ ἐδδεϊμιοηϊα πιριπογαγνίξ 
Βαγηοδίμβ. 

Υ. 9921. Αἰά. ἐλθόντα δ᾽ ἐκεῖσε. ἘΕἾογ. 1. ἐλϑὼν, Βὶς 
οἰΐαπι Ρὰγ. Ο, ΕἸογ. 2. ΥἱοἊῖ. βυμογβεγρίο ὄντα. Ἔυπι Αἰά. πρῶτα 
μὲν οὐδεὶς ξένων. Ῥτοποιίθα ἱπβοῦις Βαγποβίιβ, θηίηαα Ῥὰγ, 
Α. ξένος, Βυρεγβογρίο ων. 

γι. 993. ΑΙ4. οἵδ᾽. 
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οηδ σιγῇ δ᾽ ἐτεκτήναντ' ἀπόφϑεγχτόν μ᾽, ὅπως 

δαιτὸς γενοίμην πώματός τ᾽ αὑτῶν δίχα, 

εἰς δ᾽ ἄγγος ἴδιον ἴσον ἅπασι βακχχίου 

μέτρημα πληρώσαντες εἶχον ἡδονήν. 

χἀγὼ ᾿ξελέγξαι μὲν ξέγους οὐκ ἠξίουν, 

οϑοἤλγουν δὲ σιγῇ κἀδόχουν οὐχ εἰδέναι, 

Υ. 916. Αἰά. σιγὴ δ᾽ ἐτεχτήνατ᾽ ἀπύφϑεγχτόν μ᾽. Ῥατ, 

Α. Εἰον. 1. 2. ει. Βευν. σιγῇ δ᾽ ἐτεγτήναντ᾽. Ἐπὶ ἐτεκτήναντ᾽ 

εογία οἰΐαι γοϊαυΐ Ῥαγίβίπὶ, [θεϊπάς ἀπόφϑεγχκτον, 4υοά ἔογίαββε 

αἰϊουὶ ἀπρόςφϑεγκτον βογίβοηάμπ νἱάἀθαίιγ, οἰβδὶ πὸ 'ος αυϊάοπι 

αἰϊοὶ Γορδγίυπι βοῖο, ποῦ οβέὲ ἰάεπι αποά ἄφϑεγχτον. Νὰπι πὲ 

πὐνηΐπα ἀπὸ μαυοπέ, ἰΐὰ ποίαπε ἀοίγαοίοηοπι, υἱὐ ἰά αυοά ἀδίγα- 

εἴαπι δἰ ροἰδουίυς ἀπίοα ἀάξιϊδδε ἱπάϊςοίιγ. δῖ. ἀπότιμος ἀρπᾶ 

Βομίιοοίειι Θεά. Ἀ. 216. εδὲ φωὲ σδηποΐμα 686 αὖ ἄοποτε; δοάεπι- 

δ᾽ πιοάο ἀπόσιτοι, ἀδ 4π0 ποπιῖπο ὙοἸοΚοπαγιβ δά ἔγαριι. (α]- 

Ηἰπιαοι!. μν. 7. ψωῤδει είγασίωδ ο8Γ υἱοί. ἘΓαἰδὶ δυπέ ἀυΐοια 

Μαγκίαπάυβ, οὐπὶ δοῆπο ϑοἰάϊογυβ, {ασπι Βαθο σιγῇ δ᾽ ἐτεχτήναντ᾽ 

ἀπόφϑεγχτόν μ᾽ ἷπ μαγοπεμοβὶ δἀϊθοία 6856 Ρυΐαθαπί. [πηπὸ ο0- 

μαδγθηΐ οὐ ἰἰ8 ἀὰδς βοαυπηΐογ, οἱ δὶ βογίμίυπι δββοῖ : σιγῇ ὁ᾽ 

ἐτεχτήναντο, ὅπως ἀπόφϑεγκτος δαιτὸς χαὶ πώματος δίχα γε- 

γοίμην. Ῥιαι έογ Αθβοιγίιβ ϑορί. αὐ εν. 19. 
ἐϑρέψατ᾽ οἰκιστῆρας ἀσπιδηφόρους 
πιστούς, ὕπως γένοισϑε πρὸς χρέος τόδε. 

Ι. 6. ὅπως πιστοὶ γένοισϑε. Οἰαδίογυπι φοπιραγαγὶ μοΐεβέ, αὐυοά 

ὅρυὰ Αεβονγίπαμι ἔπι. 401. αἰεὶ! Οτοβίαβ : 

ἄφϑογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος, 
ἔστ᾽ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καϑαρσίου 

σφαγαὶ καϑαιμάξωσι νεοϑήλου βοτοῦ 

Υ. 926. Αἰά. πώματός τ᾽ αὐτοῦ δίχα. ϑοα!ρον αὐτῶν. 

Εὶ εἰς οἰΐαπι Ὑαϊεϊκοπαγίιιβ ἱπ Ὀ αίγ. ἀθ ἤγαριι. ἔυτὶρ. Ρ. 246. αυὶ 

ἰϑίάοπι ἕδοιὶ αυοά |ιὶς πιοιπογαίην ἐθβέθβ ποπιΐπανὶ, ἀΌοΓπι μΓδΟ- 

οἶρυυβ εβὲέ Αἰιοπδθιβ Χ. μ. 437. Ο. ϑογίδι οἰίαμπι αὐτοῖς Ρυ856 

πιοπυϊέ οἰ ἀγα. 
Ὑ. 9727. ΑἸά. ἄγχκος. Ἐπιοπάαίς ΕἸοτγοηεϊηϊ εἰ ΥἹεί, 

Υ. 929. Αἰά. Ραγ. Ἅ. οἵ, υἱὲ νἱἀοίιγ, δσδοίοσὶ Πἰγὶ ΑἸά, 

κἄγωγ᾽ ἐξελέγξαι. Ἐπιοπάδν!ε Μαγκ]απάμ5. 

Υ. 930. Μαιιίαο ποίαπάμπι ἀϊοὶί εἰδέναι ργο πέρα θτ θ᾽ 6. 

40 ἢγπιοείυγ Μιβργανὶ οογγθοίῖο ἱπ Απάγοπιδοναθ ν. 146. σοί (ὦ 

εὖ φρονοῦσαν εἰδῇ. Αἴ πεαιο εἰδέναι μοξεδέ σαηὲνεααυογίοτο δι συϊ- 

ἤρατο, οἱ ἰπ Απάγοιπδοῖνα γεείο ἢ νγὶ ἴδῃ, πιοάο ἱέα φο!]οοθπίαγ νογρὰ : 

μὴ παῖς τᾶς “4:ὸς κόρας 
εὖ σοί μ᾽ ἴδῃ φρονοῦσαν. 

Νίδὶ βογίμβιε εὕρῃ. θγεβεῖϊβ νϑγϑᾶ ρογρογαπι ἱπέθοχογιηέ ἱπέογργο- 

ἐθα, ἥσαπιὶ πο οὰπὶ ἀΐσογο ρυίαγαπέ: οὐώθδαν' φτ05 αηπρπαείσοτ- 
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μέγα στενάζων, οὕγεχ᾽ ἦν μητρὸς φονεύς. 

χλύω δ᾽ ᾿Αϑηναίοισι τἀμιὰ δυςτυχῆ 

τελετὴν γενέσϑαι, χἄτε τὸν νόμον μένειν, 

χοῆρες ἄγγος Παλλάδος τιμᾶν λεών. 

ὡς δ᾽ εἰς ἄρειον ὄχϑον ἧχογ᾽ ἐς. δίζην τὶ 

ἔστην, ἐγὼ μὲν ϑάτερον λαβὼν βάϑρον, 

τὸ δ᾽ ἄλλο πρέσβειρ᾽ ἥπερ ἦν ᾿Ερινύων, 

εἰπὼν ἀχούσας ϑ᾽ αἵματος μητρὸς πέρι, 

«οῖβός μ᾽ ἔσωσε μαρτυρῶν" ἴσας δέ μοι 

ψήφους διηρίϑμησε. Παλλὰς ὠλένῃ, 

γιχῶν δ᾽ ἀπῆρα φόνια πειρατήρια. 

ὅσαι μὲν οὖν ἕζοντο πεισϑεῖσαι δίχῃ, 

ψῆφον παρ᾽ αὐτὴν ἱερὸν ὡρίσαντ᾽ ἔχειν" 

ὅσαι δ᾽ Ἐρινύων οὐχ ἐπείσϑησαν νόμῳ, 

δρόμοις ἀνιδρύτοισιν ἡλάστρουν μ᾽ ἀεί, 

ἕως ἐς ἁγνὸν ἦλϑον αὖ Φοίβου πέδον, 

καὶ πρόσϑεν ἀδύτων ἐχταϑείς, νῆστις βορᾶς, 

νος 

ἔ67 6, “οηισης φιοεὶ «παΐτοθηε ἐπε 7οέϑϑθρε. Πα εἱ Ἰοᾳυογοίαγ 

Οτγοβέος, {Ππὰ ργογβιβ ἰαπριϊάς αἴσιος δάδο ἱπορίο δά ἀθγεί, β'ϑπιυῖββα 

86 4υοά πιαίτίβ ἱπίογίβοίον οββοί, Ναπι αὐἱά αἰϊαἀ, δὰ φυϊά πιὰρῖβ 

Ροίΐογαξ ἀοϊογοξ ἵππθο νογθὰ ἰβίδ, μητρὸς οὕνεκ᾽ ἦν φονεύς οι 

οχ στενάζων, βεὰ εχ εἰδέναι μομάεπί, αυὶ ἱπῆηϊίνυβ ἀ6 Θγεβέθ 

φιυϊάθπι ἀΐοτιβ εβί, βεά ἰΐαὰ υἱ οὐκ εἰδέναι 5: ἑθίποτασθ. Δοέο- 

σαιε, ἱπαυϊί, φιαφοίγοτο φμΐεί τ“η6 ἐαρμήοροτθ οορμέθηεεοτ θη, 

οἰ ἐωεέέες ἀοζεύανε, οὐ ϑὲφεέαύωηε, ϑταυέοτ οι ΘμΘΉ δ... σ6- 

δοὐγο τιαὐτὸὲθ “πη6 οσείδογοιε 6486. [ἴὰ 56 σογοι)αξ ()γθβέθβ ," ϑἱ 

ἰρηόγαγο οδθάθηι πιαέγὶβ νἱἀθγοίυγ, 4υδδὶ 4ΐ ποι ἱπίογίθοϊββοί πιδ- 

ἰγοαι, δά πιϊγαγοίωγ ἱπβεϊζαίαπι Αἰμθαϊθαβίαμι, 400 μοδβρὶίοβ ἐδπι 

οοπίοιηρίϊαι ἐγαοία ΓΘὨΓΓ. 

Υ, 934. ΑἸά. ἄγκος. Οοάά. οπιπεβ ἄγγος. 

Υ. 935. ΑΙά. μὲς ἐς δίκην, ποὴ εἰς. 

γ. 940. Αἰά. διηρίϑμηξζε. [πάρ Ηρεναρ. 1. διηρίϑμυζε, 

Βευβαοβίαπα δυΐοπι διηρίϑμησε, ποῦ ἀϊδβθιιἐπεθυβ, ὑὐ αἱέ Μωδ-͵ 

στανίιβ, Μββ. Ναεβοῖο ἰδθθη ἃπ μυξαπάμδ 56 μοθίῷ διεῤῥύϑμιζε 

βογ  μβίββθ, φυοὰ οί ϊογιπι οομίοοῖδβο δάπυίανϊί. 

Υ. 943. οοίο. πιοπίίαπι ὧν βοίάϊογο, Εἰγίαβ ἀϊοὶ δὰ ἰοοῦπι 
ἰρβθμι, ὑδὶ ἰδία βυπέ βιμέγαρία, βϑάθπι δἰ ἀοδέϊηδεβθ. ' 
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ἐπώμοσ᾽ αὐτοῦ βίον ἀποῤῥήξειν ϑανών, 
’ ἤ “-“ εἰ μὴ μὲ σώσει «Φοῖβος, ὅς μ᾽ ἀπώλεσεν. 

960 ἐγτεῦϑεν αὐδὴν τρίποδος ἐχ χρυσοῦ λαχὼν 
Φοῖβός μ᾽ ἔπεμψε δεῦρο, διοπετὲς λαβεῖν 
ἄγαλμ᾽ ᾿ϑηνῶν τ᾽ ἐγχαϑιδρῦσαι χϑογί. 
ἀλλ᾽ ἥνπερ ἡμῖν ὥρισεν σωτηρίαν, 
σύμπραξον- ἢν γὰρ ϑεᾶς κατάσχωμεν βρέτας, 

966 μαγιῶν τε λήξω καὶ σὲ πολυχώπῳ σχάφει 
στείλας Μυχήναις ἐγχαταστήσω πάλιν. 
ἀλλ᾽, ὦ φιληϑεῖσ᾽, ὦ χἀσίγνητον κάρα, 
σῶσον πατρῷον οἶχον, ἔχσωσον δ᾽ ἐμέ: 
ὡς τἄμ᾽ ὄλωλε πάντα χαὶ τὰ Πελοπιδῶν, 

960 οὐράνιον εἰ μὴ ληψόμεσϑα ϑεᾶς βρέτας. 

ΧΟΡΟΣ, 
ὃ ’ 3 Α ὃ ’ γ εἰγῇ τις ὀργὴ δαιμόνων ἐπέζεσεν, 
ἐν ᾽ὔ ΄ Ἁ Φ 5) τὸ Ταντάλειον σπέρμα διὰ πόνων τ᾽ ἄγει. 

--- 

Υ,.949. θεῖ σώσει. ΒΙοπιϊοϊαϊι5 σιύσοι. τανίον ἐς 6586 
ἱπάϊοαέϊνα5. νἱ ἀθέυν. 

Υ. 960. ΑΙά4. λαβὼν. Ψίοί, γρ. βαλὼν. 14 πενοὲ θχ. Ηος 
φινάεια ἱπορέπη, ϑοίἀΐθγιβ λαβὼν ἀοίοπάϊε πινέωξίοπο σοπδίγαοίϊυ- 
πἶβ, υὐ ν. 921. 986. 5δεᾷᾳ. ΚΕἰἸοραηέθι οι! ρογὶ οουϊοοίυγαπι, 
λακών, δάδεϊίαπι ὧν ΕἸπιδίοεἶο :ὡὐ Μοάδαθ ν, 1770. γρεθρογιΐ 
Βἱπβόογῆϊ!. Ετ μίαμσογθ θὰ ἀοθθέ δὸ πιαρίβ, ἡποΐ δὲ μεγπμιξαπέων 
λακεῖν οἱ λαβεῖν, υὲ ἴῃ ϑοροοὶὶε Ἀπεὶρ. 1094. εἰ ΐε δβέωξιπι 
βϑαυίίων λαβεῖν, εἰ ἱηρτγαία οδὲ εὐπιΐβ ογοῦγα πιιίϑίίο δσοπδέγιςεϊο- 
ἰδ, ποίην μγδθβογέϊπι ᾿ἶσ ἰάοηθαιι ὁδυββαπι ᾿άθθηβ. Ὁετίψαο 
δογίρίμγωθ ἀδίενἀθιιάμθ δἀξπθοεὶ μοίοβὲ ἐΠνὰ ἰπ Θεοθίθ νυ. 330. 

τρίποδος ἄπο φάτιν, ἃν ὃ Φοῖβος 
ἔλαχε, δεξάμενος. 

Υ, 904. Ἱμοροβείηγ ἂν. Οογγοχογαηξ ϑοίἀϊογιβ οὐ Βομ- 
ΠἸο] ἀΐι5 αι Προ. Αὐ]. 1016. 
᾿ Υ, 957. ῬῖΙὸ ὦ φίλη γ᾽ αἰἷδά ἴῃ ΑἸάϊπα οβέ, Νββ, ᾿ὁπιῃθϑ 
ὦ φιληϑεῖσ᾽. 

Υ. 9608. ΑΙά. ἔχσωσον δέ με. Ἐπιοπάανίε ΒοἰάϊοΓαπ. 
Υ, 960. Ραν. Β, 6. Υἱοῖ. ληψόμεθα, πιᾶῖϊο πυπίογο. 

. ΟὟ, 964... ΑΙ. δεενῇ τις ὀργὴ δαιμόνων ἐπέζεσεν, τὸ. Γαν- 
τάλειον σπέρμα, διὰ πόνων τ᾽ ἀεί, Ῥαν. Α,. ἐπέζεσε. ὈΠεϊπίναΝ 

ΤἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑΟΩ͂. 

τὸ μὲν πρόϑυμον, πρίν σε δεῦρ᾽ ἐλϑεῖγ᾽ ἔχῳ, 
Ὑ , ,ὔ ’ 3 ΟῚ δ Ὡ “ 
4ργει γενέσθαι, χαὶ σε, σύγγον᾽, εἰςιδεῖγ. 

ϑέλω δ᾽ ἅπερ σύ, σέ τε μεταστῆααι πόνων, 
- -"-7: Φ 7 

γοσοῦντά τ᾽ οἶχον, οὐχὶ τοῖς. χτανγνοῦσί με 

γοσαθυΐαπι, ἀεί, πὰ ἄγει πιμέξαπέοπι (ἀπέογιμα βοψαμ! οδἀϊέογοβ ἐπέ. 
ζεσεν τὸ Τ᾽ αντάλειον σπέρμα εὐπίμηχογινέ, Π χε χυΐάοπι Ευτὶρίἀεα 
ἷπ Ογείομα ν. 391. 

καὶ χάλκεον λέβητ᾽ ἐπέζεσεν πυρί: 
βΒοά ἰά πἰμπιβ ἀἰνογβαιη οβί, ἀυδπρ ὡΐ συπὶ ΒΟ6 ἴσος οοπιρᾶγωτί μΡ05- 
δἷἔ, ργϑθβογίϊηι οοϊαίο βίη ἐμοσγὶ ἀϊοίο ἱπ ἤδουνα ν. 583. 

δεινὸν τε πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσεν 
πόλει τε τὴἡμῇ ϑεῶν ἀναγκαῖον τόδε. 

Εχ 40 εὐρποδοίϊίυγ ἰΐο αυοῆθθ μοί τῷ 7 ανταλείῳ σπέρματι 
ἐϊοοπάμππι ἔ5βθ. Αἕ πὲ} πἰβὶ ἱπέογρυποίο πνιίαμμάα ογαῖ. Νϑδι 
πηρέγο οοροπέο τὲ ἰθπρῖτ5 ἃ ργορτγία διὰ βοάθρ γοιιυίΐυμπη οβέ, τὸ 1ἀν- 
τάλειόν τε σπέρμα διὰ πόνων ἄγει, νεὶ διὰ πόνων τ᾽ ἄγει τὸ 
Ταντάλειον σπέρμα. ιν ον ἰπ ΑἸοοβέ. 821. 

πένϑος γὰρ ἡμῖν ἐστί, καὶ κουρὰν βλέπεις 
μελαμπέπλους στολμούς τε. 

Ζ]ὲ γαγεϊουϊαθ ἐαΐοπι μοβίξαπι ἰπ ργαθίμείοπς [ρὲΐρο. Αἱ]. Ρ. 21. 
Τεοδάμπι νογβαΐ 802. γοϑεϊπθπάϊπμι ἰπάϊσανὶ. 

γ. 9064. Ρᾶγ. Α. χαὶ σὺ σύγγον᾽. ΑἸά. χαὶ σὲ σύγγον᾽, 
Τὰ. ΕἾον. 1. 2. Υἱεί. ἐςιδεῖν. ϑϑογίρβὶ χαί σε ΒΚ τϑδοῖδ 88 
παδοέ νυἱραΐέα, ἰος ἀΐσξογα μυξαπάα οβὲ ἐμ θηΐα, τὸ μὲν πρόϑυ- 
μὸν Ζργει γενέσϑαι ἔχω πρίν σὲ δεῦρ᾽ ἐλϑεῖν χαί σε, σύγγον᾽, 
εἰςιδεῖν. ΑἸϊέοΓ οπίπι ἱπορέα ἀΐοογοί. Νῖβὶ βογίρμβίε Εωγὶρίἀοβ. 740-- 
γει γενέσϑαι καὶ τὰ σύγγον᾽ εἰςιὸ εἴν. 

Υ, 966. ΑΙἀ. σοί τὲ μεταστῆσαι πόνον. Ῥαγ, Α. Β. ΕἸον. 
1. 2. σοί τε μεταστῆσαι πόνων. ἴπ Ῥαγίβἰ δ υἱεϊπιαθ. γυςὶ διρογ- 
βογίρίθτι 0». Ειμοπάαν]ΐ ( ἀπίογιιβ. Βοϊδβοπδέο ἰρβέβ Ῥαγ. Α᾿ σοί 
τε μεταστῆσιμε πόνον, βυροεβοσὶρίο ων. 

Υ. 966. νης νογβιιν ἴα Ρὰγ. Α. ἀθθββθ αἱὲέ Μαγκίαπόαδ: 
Βοϊδδοπδάυ. γοσὸ 6χ 60 οὐέϊες αἴἶδετέ τῷ χτανοῦντι εἶπα με. ΑἸἰά. 
τῷ χτανοῦντί με. Νεῆθε ὁχ οοὐά. ἰπ ραγεοἰμίο πιδιπογοΐία ἐἰβογομαη- 
εἶα, Ἡφαδεΐυ5 εἰ Μαγεϊαπάιβ τῷ χτανόντι ἵιε. Εὐϊηιβοἴυβ, φεὶ 
νοϊιπίμεὶ εἰρἰπουπάδθ ποῦ μέαγεί ἀογίβέμιν τάμε οτὶ Ρυ586, γϑοέμιβ 
ἀϊεὶ ἐοηβεῦαί τῷ χτείνοντί με, νϑὶ νοϊονωξ βογί τῷ χτενοῦντί με. 
Ηος μοπίγοιηθπ) αυΐάθιῃ ψΓΌΓΒΙΒ ἔογγὶ πραυΐέ, Αογίβίυμη γΓϑοίὸ 80 
βαῦεγα ἰβ Βος σϑῆογε. οβέθηἐϊ δὰ ϑοριοο!ϊ ἰβ Αἰωσοπι ν. 105. οϑὰ»- 
ἔγαὰ 406 ἀϊδριέαν!ε νεΐγίβ ἀγοτπιθπέϊβ ϑονμοίθγιβ ἱ Ῥ]μέξαγοίπε 
γο]. ΨΥ, μ. 397. δεη. {ιθπὶ ἀπέ πὸὰ ἱπέο  οχίββο {4π86 αϊχὶ δυέ 
ποἰεἶδβα ἱπέο ΐογο νἱἀϊέ Ο. Μίηίοηΐβ ἰπ παροότα Ρ]υΐαγεὲ νἱέδε 



ϑυμουμένη, πατρῷον ὀρϑῶσαι ϑέλω. 
σφαγῆς τε γὰρ σῆς χεῖρ᾽ ἀπαλλάξαιμεν ἄν, 
σώσαιμ ἐν οἴχους" τὴν ϑεὸν δ᾽ ὕπως λάϑω 

ΤΠ βίος ἰβ οὐ οηθ ἃ οὰρ. 7. [ἡη Ευτγὶ μ᾽ ἀἷδ νογβὰ ᾿ἰυγογαηι 
βογὶρίυγα ἰηάϊοϊο δέ ἱπέδγμγοίθηι ἱπιρογίίθ μ᾽ υγαϊθπι πνμΐανίββα ἴῃ 
δἰ πρΉΪαγοηι. (ἐμᾶγο τοῖς χτανοῦσί με Γοροβιιΐ. Εἰ οοπΐογέ εἰϊψυϊά 
Ρυγα 5. δά Ἰοπἰαΐθαν βοηΐθηξίαθ. 

Υ, 967. Νοη βἰπε δᾶββα δβιβρθοῖΐα ζμϊέ ΜαγκΙαπάο μυΐια 
ΨΟΓΒῚΒ Βογὶρίπγα: ἰπ 00 4ιππὶ ράᾶγαπι ρίας τοροίϊέιπη νἱἀογοίων 
ϑέλω, γγὸ 60 βογίρίυπι ἔιΐδβα οοπίοοὶς πάλιν, φυοά ΕἸπιδἰοἰυ5. 4ιο- 
46 εἰ Μοιεαθ ναϊάθ βἰδὲ ρίαθεγε αδηγιπαγιμέ, ϑεἰάϊθγιβ, ὑὲ 
οοποϊππίογοπι γϑάάθγοί ογαξίομθιι, ςο]Ϊ βίρηο Ροβὲέ ϑέλω δ᾽ ἅπερ 
σὺ ἱπίογριιηχὶί. ΜΙΝ φυΐάοπι, δὶ αἰέθγαπι ϑέλω ἃ μυρία ρῥγοΐδείμπι 
εβί, ,,ΓΆΝΙΟΓ αυδοάδπι ἱπ 60 αὔγπιαίΐο ἰηθββο Υἱἀθίιγ., δἰ ἰά γργ- 
θυπε ΡῈΓ δηδοοϊ ἐὶ Πραγαμι γερμοίϊξυπι οβέ, αἱ, αυυπη οἰΐαμ {Π|8, 
νοσοῦντα τ᾿ οἶχον ὀρϑῶσαι, εχ ρῥταρρτοβθῖὶβ ϑέλω δ᾽ ἅπερ σὺ 
μομέάοσε ἀθυιθεὶηί, ἰδθη νοσοῦτά τ᾽ οἶχον οἱ αυᾶς Βοαμπμπίαγ, 
προ χίπιθ ΡΓΟρμίογ μαγεπεϊοβὶπ, ὡς π νὰ βϑηΐθηξία, βιὰ δὶ ψϑγθαπι 
μαθοαπέ. γαθίογθα οἰϊδηβίοπὶ εββ μοίεβί πατρῷον μοδβὲ ρμᾶγϑῃ- 
{οϑίῃ, ὑδὲὶ ποῦ χβρθοίαθαίιγ μος ποιμθη, {πμπὶ βαίβ ἔποτὶς δά 
ἀοππι Αρπθιβῃ οηἷβ ἀδδίσπαπάσπι γησοῦντα οἶχον. Εὲὶ ΡΓοΐδοίο, 
δὶ νοσοῦντα οἶχον οοηῃϊιπριηπΐιγ ὡὲ ποιηδη οἰμη 5810 ορ εἰνθέο, πιυϊο 
οἰεραπέϊιβ δογίθεγθ μοίδγαξ Εαγίμίεβ, γοσοῦντά τ᾽ οἶχον, οὐχὶ 
τοῖς χτανοῦσί μὲ ϑυμουμένη, πατρῷά τ᾽ ὀρϑῶσαι χράτη. Θυοά 
{πυπὶ ποη ἐδοεγιξ, βἰο ἀθηναμι γοοίρ ἱπέθ Πρ μία. 4υὰθ βογίμβὶί, βὶ 
45 τπιριἰηογὶξ νοσοῦντα τοΐοτοπάιαι 6556 δά ὀρϑῶσαι, ορἱοέοι 
δυΐοπι ἀκ  οἶχον ἀάἀϊδοίιπι 6556 πατρῷον. Ηος οπίμι ἀϊοϊξ: οἶχον 
πατρῷον, οὐχὶ τοῖς κταγοῦσί με ϑυμουμέγη, νοσοῦντα ὀρϑῶ- 
σαι ϑέλω. 

γ. 968. [ἴῃ ΕἸὺγ, 1. οπιΐββιιμ σῆς. 

γν.969. ΑἸά. σώσαιμε δ᾽ οἴκους. Μαγκίαπάιιε 4ασηι βογί- 
νοπάππι μαΐαδβοί σώσαιμί τ᾽ οἴκους. πθη ὉΡῸΒ 60 6586 αἰχὶξ ϑοἰά- 
ἰεγιβ. υἱ 5ὶ Ὄχμ!!σανίδβοέ ᾿Ὸ5 νϑῦβυβ, πὺπ ἀἰχίββθε, ογϑάο, Μαί- 
Αἰνΐδθ νδγίιιβ δἰ δὶ νυἱάθγὶ τέ, Νὰ δὲ ἤος ἰπ πιθαέθ δμαϑογοῖ "ῥὶ- 
δεδπία: δ. δ ϑβαξυφεης ταδδήωτο μοίοτο, οὖ εἰονεεεε δογυάτέ, 
προθβϑογίπι οδϑοί. τὲ, (εἶ πὰος, οοηϊμποίᾳ, ποη ορμοβίία δυμί. 
ΑΓ πθς ἐϊοῖξ {Πὼὰ ᾿θ6, πος μοέεβέε. ἀΐδογο ργὸρίογ "γάρ, ἄμυο, 
ἰπυά ἀϊοογοέ, (4 ἴμβαπι φαυά 86 πιοάον; ἔβεογο νϑῖϊο. ἀἰχίε, υἱἱ' οφαμβ.. 
58 π|, ΟΌΓ ἴασογο γο οί, φοπιηιοπιόγαγοί.. πιὸ ἢὺς ἴῃ τωδιΐρ Βαδοί: 
τοέο ο΄ ἔθ οὰ »ιαξὲς δέόενγαγε, οὐ δαέσαμε 7ασονο »ωΐγέαηε 
«ἐογεοόῦη.. . Δίωηε δὲσ δὲ αὐ ἐργανάα ἐπεί ἐηζεοϊέονο. 7γγαίτ ἐς »ε- 
ῥοῦς ἤαδξῥύο, νερρβεῦε, δόημιεεῖ ἀρεέθηε ραΐγέω οἴομαι ἐδ ἐρσο μερὶ 
ἴθ πα. ογὲδ ἐθδογέω. (ἀπο Ββοχυϊίον δέ, τὴν ϑεὸν δ᾽ ὕπως" λάϑω, 
δὲ. μὲν ν, .968. τγοξογίωγ. Ἑ ἘΡῊ 
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δέδοιχα καὶ τύραννον, ἡνίκ᾽ ἂν χενὰς 
κρηπῖδας εὕρῃ λαΐνας ἀγάλματος. 
πῶς δ᾽ οὐ ϑανοῦμαι; τίς δ᾽ ἔνεστί μοι λόγος; 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἕν τι τοῦϑ᾽ ὁμοῦ γενήσεται, 

ἄγαλμά τ᾽ οἴσεις κἄμ᾽ ἐπ᾿ εὐπρύμνου νεὼς 

ἄξεις, τὸ κινδύνευμα γίγνεται χαλόν" 

τούτου δὲ χωρισϑεῖσ᾽ ἐγὼ μὲν ὄλλυμαι, 

σὺ δ᾽ ἂν τὸ σαυτοῦ ϑέμενος εὖ νόστου τύχοις. 

οὐ μήν τι φεύγω γ᾽ οὐδέ μ᾽ εἰ ϑανεῖν χρεών, 

σώσασα σ᾽" οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἀνὴρ μὲν ἐκ δόμων 
ϑανὼν ποϑεινός, τὰ δὲ γυναικὸς ἀσϑεγῆ. 

ΟΡΕΣΊΗΣ. 

- ’ 

οὐκ ἂν γενοίμην σοῦ τε χαὶ μητρὸς φονεύς. 
’ Ἁ ’ 

ἅλις τὸ χείνης αἷμα. κοινόφρων δὲ σοί 

καὶ ζῆν ϑέλοιμ᾽ ἂν χαὶ ϑανὼν λαχεῖν ἴσον. 
φς: ’ 3 γ Α 2 Ἁ ᾿] 9 - ᾽’ 

ἥξω δέ γ᾽, ἤνπερ μὴ αὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω, 

972. ΑΙ. Βευν. Ῥαγ. Α. Β. Εἴογ. 1. 2. Υἱοί. τίς δ᾽ ἔνεστί 
μοι λόγος. Ἐχ Ἠετγναρίδηϊβ νυΐρο τίς γ᾽. 

Υ. 973. [ἡϑεῖ: ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἕν τι τοῦϑ᾽ δμοῦ γενήσεται, 
εἰδὶ φυοά ΕἸογ. 1. ἔν τοι. Θυοά ΜαγκΙαμάι5 πα]εθαὲ ταῦϑ'᾽, ἰά 
δοίάϊεγο εἷπιΐϊβ ἀγροίαπι, πΐ ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΆΓ ΠῚ νἱΔεΐαν. Νου πιᾶ- 

'ἰβ ορὰβ οβδὲ [μοπεϊπρὶ! οοπἰοοίαγα οὐ Μράραπι ν. 72. ἀλλ᾽ εἰ μὲν 
πὶ ΄ 

ἔστι τοῦϑ᾽ ὕπως γενήσεται. 

ας Υ͂, 979. ΑἸά. οὐ γάρ. ᾿4λλ᾽ εἰς. 86 Ιδο ἔοπιμυϊα γ. 
ΕἸμ5].. δὰἀ Βαοοὶν. 784. 

γ. 980. ανγίογο ἰρηιοαία πἷς ποϑεενὸς μῦο ποϑητὸς ἀϊ- 
οἴππι ἄθ ὁ0 αἱ ῦβοπβ ἀδβδίἀθγαΐιγ, υὐ ἀρυὰ Ηομιογυπι πόϑεον γε 
᾿μὲν ἀρχόν. Ὠεϊπάς ΑἸά. Γεοίς γυναικός. Οοάά. ὁμιπε5 γυναιχῶν. 

Υ. 984. ΑἸά. ἥξω δέ γ᾽, ἤνπερ καὐτὸς ἐνταέϑοῖ πέσω, πρὸς 
οἶκον, εἴ σου κατϑὰανὼν μενῶ μέτα. Ῥαν. Ἀ. Οὐ ΕἸον.. 1. 3..ἢ 
σοῦ" Υἱοῖ, εἰδγγ ἢν 6. εἰ ἢ. Ἐκ ἰὼ Ραγ. 4. βυρεγβογίρμέμ εἰ, 
Μάνα ἐδηΐανιηί νἱρὶ ἀσοί!. . Ροτγίυδ, οχ μαγί οὔ Οδπίεγο ̓ν ἄξω 
δέ σ᾽, εἰ μὴ κἀυτὸς ἐνταυθοῖ πέσον, πρὸς οἶχον, ἢ σοῦ κατ- 



986 πρὸς οἶχον, ἢ σοῦ. χατϑαγεν μενῶ μέτα. 

γνώμης δ᾽ ἄχουσον᾽" εἰ πρόςαντες ἦν τόδε 
Ἀρτέμιδι, πῶς ἂν “Φοξίας ἐθέσπισεν 

κομίσαι μ᾽ ἄγαλμα ϑεᾶς πόλισμ᾽ εἰς Παλλάδος 
καὶ σὸν πρόφωπον εἰςιδεῖν ; ἅπαντα γὰρ 

ϑθοσυγϑεὶς τάδ᾽ εἰς ἕν, νόστον ἐλπίζω λαβεῖν. 

--- ἀν. 

ϑανὼν μενῶ μέτα. ΜανκΙαηάι5 ἤνπερ μὴ αὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω. 
ΑἸ εἰΐα ργοΐξυϊογαπέ, αὐυδδ πιθιβογα 8 ἢἢ}}} δέξποί, α. Πίπάογῆμκ 
ἰπ ρμγαθίωξίοπο μορσίδγιιμι βοθηϊσογιπ Ρ. 29. 5εᾳ. ἘἸπιβίοἰἱ ἀφογοιὶβ 
«ὐάϊείιβ, αὐὰπὶ ἰδ ἐνταυϑοῖ ἃν Αἰϊοὶβ ἀν αἰ αββοί, γϑοίθθ βὰπθ 
πη νογϑῖθυβ Εν ρί ἀϊβ ἃρυά Βίοναου ΠΧΧΙΥ͂, 6. ἐνταιϑοῖ οὐϊη 
ἐντεῦϑεν σουνπιίαβδοί, τέγη 6. γ γβιιπι οἰϊοϊθπάπμν σοπβαΐ, αὐἰάϊξος 
Ρυΐαηβ ἃ} αἰΐαιιο ἱπίογροϊαίογθ, αὶ μγωθργοββᾶπι βοηξθηξίιμι ἃ} 115 
γοΥΓθ5 οχογηανογί. (Ὀπεορύο, πο ἈΠ] ἱπγοπέιμπι ρὰ ἐγαρίοο 
6588 ἐγταυϑοῖ, βο4 ἀρὰ Αἰΐουβ οὐ ΠΠπνγὶ βαθρθ δὰπι ογπναπι υε- 
τυπί, εὐ ἀϊβογίθ ἰοβίωίγ {τὶ πὶ ἀρ 605 6556 Επβέμε 5, οὐΐιξ 
γογρθὰ αἰ! Ὠϊπἀογυ5. Βιρ ηΙ Ποα οἢἷβ αἰϊψυιοὰ ἀϊδβογίπνθη ἰηνθπῖγο 
τη} Υἰβὰβ. βὰπι ἴῃ ᾿Ϊ8, ἀπὰθ ἐὰ Αγὶβίορινεηΐβ ΝΌμος ν. 813. ἀϊχὶ, 
αὶ αυὰπ Δί θα! ὡἀποίας οὔθ τποιπογωνὶ, πὸη δά ΕὐμΠν.- 
μ)γόποιη Ῥ]αίοηβ, βοά δ ῬμηΠοθαπι μ᾿. 23. βογρία οβδέ. Νδὸ Ρυΐο 
Ργογδυβ {Πὰν τϑξίοπθιη ἔμ βαην. 6586. βοὶ ἀβὰ, δ ἰη πέδοι ἜΠΤΤΟ 
[ποίαν ὁ556 τὐ ἐνγταυϑοῖ οἰΐαπι β'πθ τροέι5. δ  σπἰ Ποιξοπς ἀϊςογθέωγ, 
Οὐπίγα οἰΐαμ ἐνταῦϑα ἀθ πιυίὰ ἀϊείμμι ὁδί. ᾿Ἐνταυϑὶ αυϊάθπι 
αυΐπ. οομἶοἶβ εἴ ἔπι Πα ΓῚ βογηοηΐ το! απο η την 5᾽(, ἀν ἑαγὶ ποαυΐε: 
804 ἐγταυϑοῖ αἱ γίαπο' ογίρεγοί Αἰ ὶοὶβ, ποῦ μα οθαξ ἰυβέαμη σαμ5- 
βῶι ΕἸ οἰβ., 47, ᾿ααυυπ ἃ ορίοῖβ μαθο για δέ υὑδυγραξα, 
ὨΪΝΝ]. “πἰδὶ γογιἐὰ5. ἀμ ἀεο θα ἰηϊΐσογθ μοΐοβέ ἢ ἐγωρσίοὶ ὦν δὰ 
αὐδεϊμμογίπί, δ νθγο ἰδ δε (8 ργανὶβ. οδίέ φαιββὰ. Ευγὶ μι ἐΐβ 
φυϊάρων  ν Γ55, ἐμμμπιοίο 6ὁχ οὐὐϊοίνθιι5 ἢ σοῦ εὐ εχ Μαενκαηάὶ 
οογ ἰβϑίπια οπιθηἐαἰϑπ ἦνπὲρ μὴ αὐτὸς τοοϊρίαἴυν, ἑαπίαμι ἀϑοβέ 
υὐ νἱάἀθαπέιγ ἀαπιπαπάϊ 6556, πὐ μοϑίεὶ βὶπέ ὡρεϊββίμμθ, Νὰπι “υὰπὶ 
ἀἰϊχίββοί Ὁγοβίθβ, πο! 86 βογογὶβ 4046, ὑδ᾽ πιδέγὶβ, ΟΘΟΙΒΟΓΘΙΙ 
ἤει, 8εά ππὰ οὑπὶ δὰ δὲ νἱνϑῦθ οἵ πιοῦὶ σαροῦθ, σγονίίον ἰᾷ αἴῆν- 
πΔΏ5, 6ΟΧ 6060 οοποϊθηβ δά: εο δογῖδ ρον υθργδάνη, φοδὲ 
ἦρϑ6 ἦτο σεοϊοτο, εἰονμεηε, αϑξ ἡτπογέμϑ ἦς ἑαεσοῶο ἔφδοιειρε. 
Νοι οΟμὺβ οδέ ἀμίομπν βογὶθὶ ἄξω δέ σ᾽: οβξ ϑηΐπὶ βαξ 5 ἀρογίυπι 
σοῦ μέτα οἰΐαδιν (ὦ ἥξω δέ γ᾽ οἶχον μογίϊηοτε, Ομδέογαπι ποη ἰη- 
μέ 6 ποῦ Οὔβογναββθ, βοο θη οὐάϊοὶβ Ῥαγίὶ5. ὦ Π᾿λὰ ΧΧΙ, 1472. 
Ργυϊαίμαν ἂν υδηκοπὶο ἴθ ργαοῖ. Ηδδυολὶ ρ.. ΥἹΗ, κἰς βογ νοπάυπι 
εβθθ:. Ζιονύσιος ὃ Θρᾷξ, Τίμαρχος, καὶ “Ἀριστοτέλης ἐνταῦϑοι 
ὁμοίως τῷ ἐνταῦϑα προπερισπωμένως ἀνέγνωσαν. Ἰ,ορίξαν ἐν-- 
ταυϑοῖ οἱ περισπωμένως. Ὑἱάοταί Ποὺ Ηδγηΐμβ, βοὰ ἀμθίξανδέ, 
αυοπΐαπι πο ἱπποίπογαί οἱ ἔνδοι ἥπόψια δὲ πέδοι ποι εἰγειπιῆοείί, 
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ΤΦΥΓΕΝΕΙΑ,. 
δ Ὁ πῶς οὖν γένοιτ᾽. ἂν ὥςτε μήϑ᾽ ἡμᾶς ϑανγεῖν,, ἢ 

λαβεῖν ϑ᾽’ ἃ βουλόμεσθα; τῇδε. γὰρ νοσεῖ 
γόστος πρὸς οἴχους᾽ ἡ δὲ βούλησις πάρα. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
Φ ΝΝ ἀρ᾽ ἂν τύραννον διολέσαι δυναίμεθ᾽ ἄν; 

ΙΦΙΙΈΝΕΙΑ. 

δειγὸν τόδ᾽ εἶπας, ξενοφογεῖν ἐπήλυδας. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ σὲ σώσει χἀμέ, κινδυνευτέον. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙΑ͂. 

οὐκ ἂν δυναίμην, τὸ δὲ πρόϑυμον ἤνεσα. 

Υ, 991. ΑΙά. χτανεῖν. Οοάά. οπιηθβ ϑανεῖν, τὲ βου βοβάσπι 
οοπίοοογαηΐ νἱγὶ ἀοοίϊ. 

Υ. 992. ΑΙά. τῇδε γὰρ νόει νόστον πρὸς οἴκους. Α 400 
Ιδθο βογίρίυγα Ῥγοξδεία οδέ, ἰβ νἱἀθέῃ γοῖθα δἰ οοηβίγαϊ γοϊΐεϑθ: 
λαβεῖν ϑ᾽ ἃ βουλόμεσϑα (τῇδε γὰρ νόει) νόστον πρὸς οἴκους. 
δια ον Μυβργαν!β, αυΐ ἐσπθηβ μαγοπεμοδβίη ἰβέαπι, νόστος ποπΐ- 
πϑέϊνιπι, ἡπθι οὐάϊσεβ Βαθθηξ Οπῖπθβ, ὃχ γένοιτο μοπάδγα γοϊυϊέ, 
ϑδοά πιογιίο ργοβθαγιηὲ μἰοείψαθ οἰοραπέθπι ἀΐαιιθ ἀἀθὸ μόπθ. πρξοδβ-ς. 
βαγίἀπὶ οπιοπάοποιη ΜαγκΙαπάϊ, τῇδε γὰρ νοσεῖ νόστος πρὸς 
οἰχους. 

ΗΥ̓͂, 998. ΑἸά. ἡ δὲ βούλησις πάρα. ἸΜανκ]αμάϊ οοπἰδοέαγᾶπι 
ἥδε βούλευσις πάρα τοσρορὶε ϑοἰάϊογιΒ. Μαιαθ μοϊϊογοπὶ ἱπάϊ- 
αν! 6586 νυϊεαίδιν Ββογὶμίιγαπι, ἀαοὰ αὶ αἰ Πα ἀΐοι γὸὶ ὀχρ οϑί, 
γἱάθτὶ ροδδβίέ σθὰ μ0}}6 δαβοῖρογο [ἀοίῖγου δάϊοογα "ᾶθο ἐμι δ Ἔπίαᾶι; 
ἥ δὲ βούλησις πάρα. Ὑεῖθον πὸ ᾿ῶθα ΔΡΘΊΟΓ 4αδπι γογίοῦ 46: 
ἔουβὶο δἰέ, "Ηοῦ μοί ἀϊσοπάμπι ογαΐ, ἱπαξ!οπὶ 6586 ἥυδπν Ἥαγ- 
ἰαπάυβ. ἰπέι!ε βεηέθπέϊαπι: γορθίογο θηΐπὶ ἰά αυοά πιοάο ἀϊχορδὲ 
᾿ρμρ θηΐα. Οομέγα φυσι ἡΠπὰ ποπάσμη ἀρογέο ἀἰϊχίββοὲ βὸ οὐπϑὸπξε 
ἐγθ» - οὐμβοηέβη θυ 6886, υἱ, μοδίφαιδιη ἴρβασι Αρο!! θαι νἰ ον 
γοὰ ἴπθογο. δπάϊνίξ, μαγαίαπι 86. 6886 βία δ οί, ΑΑΨΘΕΘΔΝΕ 

οὐ ν.996. Αἰά. «εἴ σε᾿ σώσει, κἀμὲ, κινδυνευτέον. ὦ ' 
δἰἰΐφμο εἰ σὲ σώσει κἀμέ, ἀιοά ἴογέϊιι5. εβὲ, βἰδὶ ἀδέθηι δείδια. 
αἰέοτυπι" ρόβ80 νἱἀθέυγ. 0 10ῦ 1 Ὸ τ οὐ ἐδπιρ ἐκ πριν 
Ἐσκ1Ρ1»15 7». Ταιν. 8 

ἕ φῬυιν 



" εἀὰ, τω να ἀν οὔτω ὡς ΎΤῪ έ ἣν ἁπὼ χ 
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ἌΧΟΣ ἡγ᾽ 
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ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

τί δ᾽, εἴ μειγαῷ τῷδε. χρύψειας λάϑρᾳ; 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ὡς δὴ σχότος. λαβόντες ἐχσωθεῖμεν ἄνξ 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

100οχλεπτῶν γὰρ ἡ νύξ, τῆς δ᾽ ἀληϑείας τὸ φῶς. 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍ. 

᾿ εἴσ᾽ ἔνδον ἱεροφύλακες, οὗς οὐ λήσομεν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

οἴμοι" διερϑάρμεσθα" πῶς σωϑεῖμεν ἄν; 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ἔχειν δοχῶ μοι χαιγὸν ἐξεύρημά τι. 

ΟΡΕΣΤΉΣ:. 

ποῖόν τι; δόξης μετάδος, ὡς χἀγὼ μάϑω. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

το0ὅ ταῖς σαῖς ἁνίαις χρήσομαι σοφίσμασιν. 

αἰ ΟΥ̓, 999, ΑΙ4, Υἱεῖ, ἐξωϑεῖμεν. Ῥαν, Α. ἔξω ϑεῖμεν. Ἐπιοη- 
ἀαγυπί νἱτὶ ἀοοίὶ ἐκσωθεῖμεν, ποὴ εἰβεθηξι πείθου, ᾽ξ Μυβρτγανίαϑ 
εἷέ, Με5. ἀθ αυΐδυς αἷμ} Μανκ]απάυβ. ϑ5'.6ἀ ΕἸογοπέϊηϊ ἐχσωϑ ἴμεν. 
δέρθηπι ἱπίογγοσδηϊ ἀρμοϑιὶέ ΜαγκΙαπέυδ. 

Υ. 1001. Πμεὶ ἱεροὶ φύλαχες. ευϊμέαπέον Μανκί δου ἐθη- 
ἰοοῖς ἱεροφύλαχες. ΜΙΝδ αᾳυοχῃθ, υὲ Μυερτανίο, μος πἰπεὶβ Φυδί- 
δηΐου νἶβιι8 οδὲ ργοίη! ἰββθ. ἐξυῶρο γϑοορὶ. Νοι μοΐιϊέ ἱεροῦ ἀϊ- 
ΟΕ6γ0, αυἷὰ ἰἀ νἱδυπὶ οδβοὲ δά ἔνδον ρογίίπογ, Υ, 1753. νοοαμπίεν 
ναοφύλακες, ἰία υἱὲ 68. Δρρε!!αέίοπα οἰογιιβ {πο 418 5ἰέ σΟΙΙΡΡΟΒΘΗΒΈΒ. 
ον ΤΥ, 1008. ΑΙά.. ἀνοέμες.- Οοὐά. οἴπθοβ. ᾿ἀμέαις, φασὰ ὦ Ματκ- 
ἰαπᾷο -οἰϊίβαμθ γθοθρέυπι ἰπ ἀαθίαἰίοπειν νοοανὶε Μαίεμΐδο,, ἀποά 
ἀνία ποι δἰϊδὶ ἀθ ἔπγογθ νοὶ ἱπβδιυΐα ἀϊοίμπι ἰηνθοίαίαν. Δὲ ἄνέδ 

ον ὦ - 

ἢ 
Ὕ 

] 
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' ΟΡΕΣΤΗΣΣ:. 
7 

δειναὶ γὰρ αἱ γυναῖκες εὑρίσχειν, τέχνας; 

ΙΦΙΓΈΝΕΤΑ. 

φονέα σὲ φήσω μητρὸς ἐξ "Φργόὺς μολεῖν. 

ΟΡΕΣΤΗ͂Σ. 

χρῆσαι κακοῖσι “τοῖς ἐμοῖς, εἰ χερδαγεῖς. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

ὡς οὐ ϑέμις σὲ λέξομεν ϑύειν ϑεᾷ, 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
κε, 

εἶ 

ησῖι {5 κω» 

: 
εν βρὰ ,» .] τίν᾽ ἀϊτίαν ἔχουσ᾽ ; ὑποήϊτεύω τι γάρ. 

[Φ’ἹΓ ἘΝΕΙ͂Α. 
ν ’»ι- ῷ- 

οὐ χαϑαρὸν ὄντα, τὸ δ᾽ ὅσιον δώσω φόνῳ. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 

τί δῆτα μᾶλλον ϑεᾶς ἄγαλμ᾽ ἁλίσκεται; 

λ 

ἀοίοτοβ αυΐνὶ8. δέ φυλονὶβ υϑα]ὰ βαπέ. πιρϊέοήυθ μαθα ἀρέϊον οβέ δὲ 
μαπιδπΐογ Δρρο! δέΐο ἀπαπ ἄνοια, ἷπ᾿ 40 βίπιιϊ πναΐα. απιδ χέαα 
ἱπεβέ, φύσα μἰογαπιαιθ ἀ6 βέμ!εξία ἀϊοαίμν. θιπηίποφας ᾿ρ ροπία, 
αἱ δοαυθηίία ἐοοσθμΐ,. ποη ἔμ ἰμβαδπίαπι Θγρϑέϊβ, «μιᾶι μαγγιοἰἀίπαι, 
αυούφιο, ἱμπηρΏγιιβ ἰ|6. μος. ογ μεθ δἰέ, ἰμ. πιθηΐθ μαθθέ; Παας 
Θτγοβίοβ. φυαυαὰθ οούθμπι πιοΐο τοβροπάθέ, “χρῆσαι κακοῖσι τοῖς ἐμοῖς. 

Υ, 1006. διοθαουβ Χ ΧΗ]. 26. Βυΐς γογδύπι αἴδγθης δεί- 
ψαὶ μέν. ᾿ , 

Υ, 1009, ΑἸά. ὡς οὐ ϑέμις γε. Ῥτοποιιθη γοβεϊἐμοχως 
Βεἰδκίυβ εἰ Μαγκαπάυ. 

Υ,. 1012. ΑΙά. τὸν δ᾽ ὅσιον. Ῥαιβ. Α. Β. ΕἸογ. 1. 3. τὸ 
δ᾽ ὅσιον, Ὠεἰπάθ᾽ρμνο φόνῳ ἰἰάθπι οἱ |ἰρτὶ γἱοί, φόβῳ. Οοἰιδοεοιξ μαθς 
δἰο; λέξομεν ὡς οὐ ϑέμις ἐστί σε ϑύειν ϑεᾷ οὐ καϑαρὸν ὄντα, τὸ 
δ᾿ ὅσιον δώσω φόνῳ, ἱξα αἱ οἰΐαπι δώσω εχ ὌΠ μὰ 



ΤΦΙΓΕΝΕΊΤΑ. 
Ου κυυίψε.-...": Ζε2“((,. ͵ 

“πόντου σε πηγαῖς. ἁγνίσαι βουλήσομαι. 

ΟΡΈΣΊΤΗΣ. 
“λο .... 7] ᾿ “»»: . πε μα ἡ ««-..ὄ.᾿ ἡ 

ἔτ᾽ ἐν δόμοισι βρέτας, ἐφ᾽ ᾧ “πεπλεύχαμεν. 

ΤΦΙΓΕΝΈΕΤΑ. 

1010 χἀχεῖγο νίψαι, σοῦ ϑιγόγτος ὥς, ἐρῶ. 

ὈΡΈΣΤΗΣ. 
2 Υ ΄, ψ 89. . [ἡ 4. : , 5 ᾿ 

-»οΨ - ; σι Ὑ 

ποῖ δῆτα; πόντου νοτερὸν εἶπας ἔχβολον; 

Υ͂, 1014. ΑἸἀ. ἔστ᾽. δὰ δόμοισὶ βῥέτας, ἐφ ᾧ πεπλεύχα- 
μὲν; Ῥὰγ, Ὁ, οἵ, υἱὐἱ Μυδβοτανίιβ γοΐογί, οἰΐαη Α. ἔτ᾽ ἐν δόμοισιν 
ἢοο δδοϊάϊογαβ ἀφ 6. Ῥγοθαγαπέ," ἀοιηρέο βίρσηο᾽ ἱπέδγγοραπαῖ, αὐδά 
ἰᾷὰπι Ηφαί 5 (οἰ ἀσπλ πποπαργαΐ. Ατγρυΐίβ οὐ ἐμ! ανγῖυβ, βοά 
ἰαπθη υὐ ΓΟρΡΓΘ 6 ποὰ ἐουοωΐ,. ὀϊεὶς Θτρβίοβ: σώζος ἐμ θη ἔο 
δίαίμα 68Γ. ργορίον ζώσης ἤμὲδὸ σδηὲ: ἴ. 6. ποπάϊμῃ νίαπι πιοη- 
δίγαβίϊ, στὰ οΧχ ἔθηρὶο δπιονογὶ ϑίαθιαμι γε] 8, αυοὰ ἐάπιθῃ, ρῥγᾶθ- 
αἰραυπη πορΐδ δββὸ ἀθθὸέύ, Νοὸπ πρὰϊ ἐαπῖοη οϊβκίυβ οοπΐοεῖϊε: 
τὸ δ᾽ ἐν δόμοισι βρέτας, ἐφ᾽ ᾧ πετιλεύχαμεν: Ῥοίπογαξᾷ φέϊαπι 
τό τ᾿ ἐν δόμοισι βρέτας,. υἱὲ μερὀνψίάοτο νἱἀογοίυγ Θεοβίοβ, αυἱά 
ἀϊοίαγα εββοί Πρ ἰροπία. 

Υ, 1016. Αἰά. κἀκεῖνο γέψαιε σου ϑιγόντος ὡς ἐρᾷ, 5ῖς, εἱ 
βἷπθ ἱπέθγριποίίοηθ. Οὐδ. οἴπποβ ὡς ἐρῶ. ϑϑείάϊοτιβ, αυὶ σοῦ 
δοσθηίμ ἰηδίγιχίέ, αἰδέϊηχὶἐ βίο: χἀχεῖνο νέψαι, σοῦ ϑιγόντος ὥς, 
ἐρῶ. 1Ιὰ Μαιιβιῖαθ: αἰϊίψαιθ ἴσο νἱάρπίωγ ρῥγονανίββθο. Νᾷιῃ οἰβὶ 
οἰϊαμι. ὡς ἐρῶ, τὲ εἰἰεανα,, ἴοντὶ Ρυΐεδέ: ἕδπιθα, ασυΐα πο (οἰ 1 
βίδἰ πὶ Θγοβίοβ, ἀρεϊιβ᾽ ὁδί σοῦ ϑιγόντος ὥς ἀϊοὶ. Νεραδ' σρὺδ 
ογδέ υἱὐ ἐϊοογοὶ νέψειν. -Τιοφαϊέασ δαΐπ τὲ ἀ6 τὸ ργὰδβοπέο: δέ ἑμεδε 
φωοφψοθ, εἴ ὦ ἕξ Ζαοήφηη, τηὸ ἔσυστε ἄέσανε. 

Υ, 1016. Αἰά. ποῖ 'δῆτα ' πόντου νοτερὸν εἶπεν ἔχβολον; 
Οοὐά. οπιποβ εἶπας. ϑοία!ογιθ ἀϊδεϊηχῖε ἴξα: ποῖ δῆτα πόντου; 
γοτερὸν εἶπας ἔχβολον.; Πυϑοἰα5, ποῦ δῆτα πόντου. νοτερὸν εἷ- 
πᾶς ἔχβολον; Αἐ ποῦ αὶ βἰπιβ δὲ αδογὶε, βοά" φῃο ἔογνΐ δίπιι- 
Ἰαδογὰπι νοὶ; ἀη ἢ. αὐὶ 5ἰὲ βίπυβ. Πα, ἀοίρηςνι Ροίοδέ. ποῖ: 
ἐξοίοάθς ἀϊδεϊηξπι ᾿ἰη 5ἀ4. φαϊδυπάαπι ποῖ δῆτα: πόντου. . ἴῃ 
πιθηΐθ ἰιᾶθοί Ογοβίοβ αυοά βοαυίίιν οἰσεες. Ἔχβολον πόντου ἀϊεὶξ 
νϑάιμη, δὶ ππᾶγθ᾿ ἰπ΄ ἀοργοββαμι. ἰξίονὶβ Ιοσυπὶ χη ων ξ, οἰ ΘΙ ΠΟΥ 

᾿οἰϊαμν, Μαίας Ἰαἰογργοίαϊιβ οδέ, τϑοίθ οοπέγα βάθια ἀΐβρα- 
ἔβη. 4. ταρθει οὺ νοσαθοΐο βισἰοαγὶ. μυαθαξ, ποα- ἀυνἐἐ 8 
4υΐη Εἰιδέμείθ Ρν. 1406, 47.. ἔππὸ νεβρόχοει, “χάσει παρ μάθοι 
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΄ 
ἔν. 

 ἸΦΙΓΈΝΕΤΑ, 
οὗ γαῦς χαλίγοῖς λινοδέτοις δρμεῖ σέϑεν: 

ΟΡΕΣΤΉΗΣ. 

" 7) σὺ δ᾽ ἤ τις ἄλλος ἐν χεροῖν οἴσει βρέτας; 

ἰΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ἐγώ": ϑιγεῖν γὰρ ὅσιόν ἐστ᾽ ἐμοὶ μόγῃ. 

΄ 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 
Πυλάδης δ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν πόῦ. τετάξεται δόλου; ἢ 

δὰ ΔρρΟΙΪαἰΐοπθ ἀβιπὶ ἄϊδογοῖ ἐπὶ ὀξέος ἀλρωτηρίου. Ἐυδέδεμίππι 
Μαιειίαθ. πο νἱἀθίμν ἱπβρεχίββθ ΑἸϊοηαΐ πιοπυΐββϑέ, πἰμὶ! ἴω Πα... 
γΟΓΡὶΒ 6886, αυοά ἐγαμὶ δὲ Ευγὶ μάθοι ροββὶξ. ᾿ς δοΐην βογί με: 
ἐχβάλλει δὲ ποταμὸς εἰς ϑάλασσαν, ἤγουν ἐξάγει καὶ ἀπερεύγε- 
ται ὃν κατασύρει συρφετόν. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ ὃ ἔκβλητος παρ᾽ 
Εὐριπίδῃ. καὶ ὃ ἐπὶ ὀξέος ἀκρωτηρίου ἔχβολος, ὅποῖον χαὶ τὸ; 
ἀντικρὺ “Ῥόδου, ὃ τριήρους παφαυγάζει σχῆμα τοῖς πόῤῥωθεν 
βλέπουσιν. Νὴ μἷς οἐχ Ευγίρίἀ6 πίδὶ ἔχβλητος οχ Βδουρθαθ νὸ 
699. θγεβέεββ 4ιθὶ ἀϊεὶξς πόντου νοτερὸν ἔχβολον γαάππι 6586 
Υἱ δίῃ, 410 πιᾶγθ ἱββυπὶ ἰθπιρίμπι Δ] πεθαξ: ἀθ 40, «υΐα ρμγοχί- 
πλιπὶ 6δί, οὐρσίίαί οἰΐαμι ἽμοᾶΒ ν. 1165. Νερδξ μος Τρ  σθηΐὰ: 
εὐ αἰϊαπι ἱπάϊοαί Ἰοσυπι. 

Υ, 1018. ΑΙά. σοὶ δὴ τίς ἄλλος. Ἰδοοβδὶὶ οπιοπάδέϊοποπι 
σὺ δ᾽. ἢ τις" ἄλλος ϑοίά!οτιβ αἰϊΐαιια βεσοβογυπέ. ΕἸπιδί δἴπιβ φατε 
πιϊγαίι5, αὐοἀ νυϊρσαΐαπι ἐόπυΐϊέ Μαίαθ, ἢ} ἱπ Ηὲβ ᾿ϊεογίδ οογ- 
ἔυπι 6586 αἰχίββοί, δὲ ἔαϊβϑα οβδϑοί ᾿ἴδοορϑὶὶ οοηϊοοίυγα: δα πα 
δἰερ απέθπν αὐϊάθπι θββ {πὶ ἐοπἰθεΐηγαπι, βόά ποῦ ποδθδβαν δι, 
π66 δ ε8 βγοθαθ 6 οθ56 γοβροηάίε 6 σὺ ἐποίυπι σοί, δὲ μόδεγδ: 
πα πὶ ΠΘΠῚῸ οἱ ἐυποθάθί : ὙΘΓΘΌΓ πὸ ποῃ διδρὶβ αἰέογιιπι; Ναὰπὶ ααοὰ 
αἴἴογέ, πυὴ ἴῃ δηΐπιο ἤδθογε Θγαβίθιη, υὑὲ Ργίαἀϊ!᾽ ποὲ πιθπαξ Ἐ- 
βυδίων, βοἀ 06 ἀθδογογθ νογθηΐθιη, πὸ, βὶ οὔπὶ ουπ δι οχϑδί, 
Ἰρβόγυμι ἔπρὰ ἱπιροἀϊδέυγ: αυοά 5βὲ νογαῆι δἰ, δὐπνγοηΐββο γα 
δαδίοίβ  δοπιπιδηβογαγὶ ἰά, «υοὰ εἰ πουϊαίοηι οὐ εἰδθαΐ, δὴ ηιῆβ 
νυβ ἀπὸ εχίξωγιβ δϑδεί: ἰά ἐγιβέγα ἀἰβραίαγὶ ἰῤ8ο βοίογαέ ἰμέθ 
ΒΈΓο, δὲ αὐ ἰὰ ᾿φιοὰ γτοβρομείθε ᾿μ ροπία ἀπίπιαπι εἰξοπ ββδέ, 
Κἰυδογοηεῖ  οηΐπ σοὶ δὴ τίς ἄλλος ἐν χεροῖν δίσει βρέταξ᾽, πὴ 
ἐγὼ Μὰ, δεὰ οὐδεὶς τεδροπογε «θθελαί. 

ΠΥ Ο20. Ἀ14.. φόνου. Βτούαδὶ οπιδηδαί πον πόνου Βειά- 

Ἰοραβ εἰ ΐφιιο γϑδορογαπέ. Μαυδργανίυβ Πα  ἀπθί6 Ἰορ πάν ᾿Θδ5 

δόλου πἀποίανιε. 14’ δρῸ τόροβυϊ. Οὐπι μος. δπΐην σου Το Ρὅ- 
Βρουδίο ᾿ρἰροπΐαθ, ποῦ το πόνου. πές ἀρ γέμον 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

ταὐτὸν χεροῖν σοὺ λέξεται μέασμ᾽ ἔχων. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

λάϑρᾳ δ᾽ ἄνακτος ἢ εἰδότος δράσεις τάδε; 

ΦΙΠΕΝΕΙ͂Α«“. 

πείσασα μύϑοις" οὐ. γὰρ ἂν λάϑοιμί γε. 

ΟΡΕΣΤΉΣ. 
“28... ͵ ἃ ᾿ Ξ Ὁ εν ΜΚ ᾿ ᾿ “ φΦῳώ ᾿ μαι ἐδ΄ς . ᾿ 

καὶ μὴν νεώς γε πίτυλος εὔήρης πάρα. 

ΪΦΙΓΕΝΕΙ͂ ΑἍΑ. 

ιοη6 σοὶ δὴ μέλειν χρὴ τἄλλ᾽ ὕπως ἕξει καλῶς. 

ἢ ΣΡ ψι δν 
ΚΣ" Ε Ἂν κῸν ͵ ἑνὸς μόνού δεῖ, τάςδε συγχρύψαι τάδε. 

ἀλλ᾽ ἀντίαζε καὶ λόγους πειστηρίους͵ 

εὕρισχ᾽" ἔχει τοι δύναμιν εἷς οἶχτον γυγή. 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἴσως ἂν πάντα συμβαΐη καλῶς. 

Υ, 1023. ΑΙ. λάϑοιμί σε. Οοἀά. λάϑοιμέ γε. 
Υ. 1029. ΑΙά. τὰ δ᾽ ἄλλ᾽, ἴσως ἅπαντα συμβαίη καλῶς. 

Μαγκιαπάυβ βογι νθμάμπι νἱάϊέ ἂν πάντα. ϑϑοίάϊεγιβ, ουἱ ἴσος μὰ- 
εἰουϊας ἰβέϊυβ Ἰοοῦπι ἔθποῦο ροβδο νἱἀοιδίυγ, ἰοάϊΐθ, υρίῃογ, ἰδπὶ 
πόα υἱογοίυγ Αβεδ ἱἰπ Αρδπθιιποηθ γογδὰ 1058. ἐδ 400 ἀϊχὶ 
᾿ἰν. 111. ἀθ ρμαγίουϊα ἂν θ. Θθ.ἁ. Τῶπθα ϑοίάϊογο εἰΐαπι ΕἸιπδἰεἰυν 
γἱἀείων ἀἀπιϊμυϊαίβ 6556, αἱ δἰίυϊογὶε οχ Αθϑοιυ! ϑυμρμὶ, 78ὅ. 

ἔσως γὰρ ἢ κήρυξ τις ἢ πρέσβυς μόλοι. 
Ουἱὰυ5. ἐχορὶὶ μαίεί ἀυὰμ οχίρυδ ἢἀο5 5, Ῥογωΐγα ϑηπί, αὕδὸ 
Μαΐελιΐας ἀϊβρυίανὶε: ἂν βοὴ νἱάδγὶ πϑοθδβαγίυπη., αυθμν ΒΘΏΒ.Β 0858 
ΒΟη μοδδίξ οσείστα ὄφηϑ ϑυθηέσνῖ, δὲ αὐέμεί φιέξαί 7ασέφεοε φτ ἐξ. 
Ρτοίδοίο: βορὰ αφυϊά οορὶς ἂν ᾿υς βυρρίοπιθπίυ οχροαγο, οἵ ἤθη ροιαβ 
ἱΠ|ο, »ἐδὲ γιά σααυενδὲ αοοϊοτέξ Ῥοττγο, νἱάογὶ ἰυποία 6856 τὰ 
ὁ ἀλλ᾽ ἅπαντα ἴσως ἂν καλῶς συμβαίη, εἱ τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἅπαντα 
συμβαίη καλῶς, ὠὐἥόπανε τοίσεα ονπέα ὄθνο δβισοοείσοξ, φερα 
όνίαδη6 ε,. Ἠωυϊυδεοοπιοάϊ ουπίυδίοποπι βεπέρπίϊαγαπι, αυδπι ἤθδιθ 
Ὧ6 οἰνίποπάο αὐϊάραι 6 νοεῖ ογιαΐ, πορὸ 0 ἐπ βαγίρέυτο ἰπ- 
γοηΐϊγὶ δὲ ἱμνθηΐγὶ μ0586. 
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ἰΦΙΓΈΕΝΕΙΑἉΖ. 

ὦ φίλταται γυναῖχες, εἷς ὑμᾶς βλέπω, 
Ν » 23 » ς » " κ Ὑ -» » 

χαὶ τὰμ᾽ ἕν ὕμιν ἐστὶν ἢ χαλῶς ἔχειν 
3 ᾿ ς Με ί .άπιι, ἢ μηδὲν εἶναι καὶ στερηϑῆναι πάτρας 
λ 2 χδ λ “- , ἢ 

φίλου τ ἀδελφοῦ φιλτάτης τε συγγόνου. 

καὶ πρῶτα μὲν μοι τοῦ λόγου τάδ᾽ ἀρχέτω" 
9 γ Υ̓ 

γυναῖκές ἐσμεν, φιλόφρον ἀλλήλαις γένος, 
’ ᾿ ͵ Τὰ τ, Φ,. “δ...πὸίό ὦ 

σώζειν τε. χοιγὰ πράγματ᾽ ἄἀσφαλέσταται. 
σαϑ' ΒΡ σαι ΟἿΟΝ ἀρ  Ὡ μίων σιγήσαϑ᾽ ἡμῖν καὶ συνεχπογνήσατε 

-» 

φυγάς. χαλόν τοι γλῶσσ᾽ ὅτῳ πιστὴ πάρα. 
ΓΑ "τ. 

Ψι. 

Υ. 1030. ιορεραίιν ὡς ὑμᾶς βλέπω, ἡηπυά 5ἰϊεπέϊο μγαρίεγο. 
ἰογιπέ ἱπίογργοίεβ. [ἃ βἰρηϊβοαγοί ὡτδ σο8 οἱάίδο, αὐοά 5δἷς ἀΐδογθ 
ρΡοββοί ᾿ρροηΐα, δὲ οὐπἤάογοεξ πὸ ορὰβ απίάεπι βἰδὶ εβδθ ΟΓΘΓΘ 
ἰδία πιι ΐογοβ. Βλ ἰαπιθὴ ἐυπὶ ᾳυροὰ ποαυϊίυγ καὶ ἱπέοι οὶ ποὸπ 

Ρυββοί. Βροίε νεγίθγιμὶ σα σο8 γεϑρέοίο. [Δ ἀϊδεπάμπι ἔμϊέ εἷς 

ὑμᾶς βλέπω, ΄ἡσὰς υἰἐαξβδίπια οδὲ Ἰοουξο. [απ μος γοροϑβαΐ. 
Ας πο ἀϊΐεὶ φυΐάφπι μοββὲ ογθάο μος βιρηιΠηἝοῦία ὡς ἐμᾶς βλέπω. 

Υ, 1033. Εἰρτὶ φίλου τ᾽ ἀδελφοῦ φιλτάτου τε συγγόνου. 
Μανκ)αμπάι9 φίλης τ᾽ ἀδελφῆς. Ἰμοπῖυθ ϑείάϊογιβ οἱ ᾿ωθπεηρται 
οὐ Μεά. ρΡ. 72. φιλτάτης τε συγγόνου. Σ 

Υ, 1036. Ῥατ. Β. ἀλλήλοις. ἘἸοτ. 1. 3. ἀλλήλαϊς, ᾳυοά 
γοεορῖ, εοἰβϑὶ ἐογίαββα ἀλλήλων ΑἸάϊπαο εἔ υὐ νἱάφέων φδδεοίεγογαπε 
ςοὐΐοιπι ἀοίομθϊ γνοίοδέ, ΠΠΠπΔὰ ἀϊδρίοἰενάππι 4}115 γεϊβαιαπι, δα 

ἴογτίς ἀλλήλῳ ἴῃ {|| βογίρέυγα Ἰἰαΐθαί, ἰρπογαπέ σταμιπιωίϊοῖ, απο 
Βοίωπι, βἰησαίογοι μυΐιβ νοσαθ]}: δβθὰ ποπιῖπὶ οἰ θοένο οοπβοοία- 
(5 σογίρ σαί οπὶ πὴ Γοριρπδΐ, 

Υ. 1038. . ΑΙά. καλόν τι. Ῥαγ. Α. ΕἾον. 1. 2. καλόν τοι. 
Εο τοεϊρίομάο δοφιϊενογιπέ δἀϊίογεβ: βοὰ αυἱά αυδθβὸ δὶς βίδί νυὶὲ 

φιᾶπι. ᾿ἰυγὶ ρμγαθυθης δοιηίοπίϊα: χαλόν τοὶ γλῶασ᾽ ὅτῳ πίστις 
παρῇ Νὰπι φυΐβ πο μἰβ νουθὶβ Ἰοαιιθπέθι. μοίϊιβ ἀπῶπι ἐδοοπέρηι 
[ϊρτιαπι δἰ ρηἰποαγὶ, ἀϊοίᾳθθ. μος ογοάδέ, θοητπι 6856 ἰοημὶ, δὶ ψυὶβ 
ἤάδ ἀΐρηιβ δε ὃ Αὐ πο Ἰοαιΐ ᾳιϊάφιαπι οἰογιπι, βοά ἐμβοογα γυὶέ 

Ερ  οπΐα: αυΐπ οεΐαπι ἘΪ ἔμϊβα γορὶ ἀΐσεγα οἰογαμ νθ οί, ἱπορεἰββέπιθ 

μσδ υἱογοίηγ ἀγριπιοπίο, 400 αυϊά αἰϊυά ἀϊοογοί ἀυὰπι θοθαμι 6586 

πιοηξτί, δὶ πυΐβ νϑγὰχ μαθογοίαγῦ Βόπθ 56 μαϑεγεῖ βθηξοπίϊα, 8[ ὅξῳ 
μοβϑεῖ Ῥγο ἔριηϊηΐπο δοεὶρί εἰ δά γλῶσσα τεΐεττι. Αἱ ἐδ μοσ υδὲ ποῃη 

οομδίαί, οἔ ν, 1045. φυοηιο ὅτῳ ποη οϑὲ ἔδπιϊπίμαμ, Νοη θὲ βογίρϑὶξ 
Ευτγίρίἀε5, δε καλόν τοῖ γλῶσσ᾽ ὅτῳ πιστὴ πάρα. “βόνς 68, 
ἱπηυΐέ, δὲ σὲ πάις αὐοδὲ ἤρα, ἰ. 6. κἱ {Ἰάογο ροίεδέ, εοογοϊξαπι 

ἐγὶ, πριη, δδεῖβ οὐπδίας ηἱ}}} ἐγοφαθηείμβ ἀυ απ. ἐς. οἰ ἡ μεγιθ- 



ιοοῆ γῆς πατρῴας γόστος ἢ θανεῖν ἔχει. 

ὀρᾶτε δ᾽ ὡς τρεῖς μέᾳ τύχη τοὺς ᾿“τριλτάτους, 

;»-- 
᾿ ων ἘΝ Ὡς ᾿ϑᾳ “δι ΓΝ 

σωϑθεῖσα δ᾽, ὥς ἂν χαὶ σὺ χοινώγῇ ς τύχῆς, 

σώσω σ᾽ ἐς Ἑλλάδ᾽. ἀλλὰ πρός σε δεξιᾶς, 
4.2». 

σὲ χαὶ σ᾽ ἱκνοῦμαι, σὲ δὲ φίλης παρηΐδος 

των τε χαὶ τῶν ἐν δόμοισι. φιλτάτων, ἰὼ 
ΣᾺ -ς. .« νρ- .» Ὁ " 

1046 μητρὸς πατρός τε χαὶ τέχνων, ὅτῳ κυρεῖ. 
“ΟΣ “γεν κἰ 

τί, φατέ; τίς ὑμῶν φησίν, ἢ τίς οὐ ϑέλει, 

φϑέγξασϑε ν ταῦτα. μὴ γὰρ αἰνουσῶν λόγους 

ζιρὴα κἀγὼ καὶ χασίγνητος τάλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

συροδν είν, δέσποινα » χαὶ σώζου μόνον" 

1050 ὡς. ἔχ γ᾽ ἐμοῦ σοι πάντα σιγηθϑήσεται, 

.ὡ τῷ χδσἐ ΔΝ 

ἴστω μέγας Ζεύς ὃ ὧν ἐπισχήπτεις πέρι. 

(δεῖ. Εε ᾿ΐο φιοά ἸερίίυΓ παρῇ, πιαϊθ βοπᾶπβ μοβέ πιστή, οτίιπι 
νἱἀοίυν 60, 4ιοά Πἰμγαγίιβ Αἰ ἡ δὲ πίστις βυρογδοιμίυπι γούς- 
ἐ}} ὡἀ πάρτι. 

Υ. 1040. [Πιρεὶ νόστον. Ἠφαδυβ, γαϊοκοπαγβ. δὰ Ηΐρμο!. 
1403. Μυβρτγανίι5. γόστος. 

Υ, 1042. ΑἸά. πρὸς σὲ δεξιᾶς. Ἐφοίο Μαέξ ας οοτγγίρὶ ἷπ5- 
κἷέ ἀδοεηίυπι. σοὐπίογγι ἰπθοηβ ΕἸπιβ οἶα αὐ Μοά. 318. αν. Α, . 
πρὺς υσἧς δεξιᾶς, αυοὰ τοοορὶς, ἀμθὶίαπβ ἐαπιέπ' ρμοβίδα, Βοἶδβ505 
πϑάιι8. 

ΕΥ̓͂, 1043. Ηἰἷς 4ισας τοείο. σὲ καὶ σ᾽ ἀάνογβιβ᾽ ΕἸπιβ[ οἱϊ 
οδπίεοίυγαπι ἱχέτις ἀοΐεπάϊε Μαιρμαο: δορά δάάοτγο ρμοίαογαΐ, αυΐπὶ 
Τρμϊρθηΐα Ὀπίνογβο οἰόγαμι οὐξοβίαπβ σιρός σὲ δεξιᾶς ἀἰϊχίβδοί, πιπὸ 
ὁᾶπι ἰγῖθιβ, ἀὰὰο ᾿ς γ ΓΒ ἀϊδεϊπριπιπίαγ ὃχ οἰνόγο, ο6 βίη! 8 
ἀΐϊξετο; ἐὃχ 400 οορπυβεῖΐ, ομόγαπι χατὰ ζυγὰ αἀἰϊδροβίξιιαι δςο 586, 
δὲ ἔγοὸβ ὄββθηΐί ἴῃ οὴ ἘΝ ογάϊηθ ῥγοχίπιδθ, 

Υ, 1047. ΑἸά, ἢ τίς οὐ ϑέλει φϑέγξασϑαι ταῦτα; θυο- 
πθοάο ἰιαθο ἰπέογριπροπία οββοπξ, υἱά Μορτκημια. 

Υ,. 1060. ΑΙά. Ραγ. Β, ΕἸον. 1. 2. Υἱεί. ὡς ἔκ γ᾽ ἐμοῦ 
σοι. Ῥω. Α. Ο. ἐμοί σοι. ὰ ἱπάϊεϊαπι οβδέ αἰϊπβ. ποὰ πιαΐδθ 
Ιοοεϊουΐπ. ὡς ἔν γ᾽ ἐμοί σοι. ϑοριιοοῖο5. θεά, (ο]. 1093. 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν ἔν γ᾽ ἐμοὶ 
προςϑήσει τάςδ᾽ ἀράς. 
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ἸΦΙΓΕΝΕΙΑΟΩ͂. 

ὄναισϑε μύϑων καὶ γένοισϑ᾽ εὐδαίμονες. 

σὸν ἔργον ἤδη καὶ σὸν εἰςβαίνειν δόμους" 
«Ἡ Β] ὕῦ 9 κω - δ ὔ ’ 

ὡς αὐτίχ᾽ ἥξει τῆςδε χοίρανος χϑονὸς, 

ϑυσίαν ἐλέγχων, εἰ χἀτείῤργασται, ξένων. 
Υ , 2 ε ) 3ηὴ 1} Ἁ Ἁ ὦ πότνι᾽, ἥπερ μ᾽ Αὐλίδος χατὰ πτυχὰς 

- νὕ γ ᾽ 
δεινῆς ἔσωσας ἐκ πατροχτόγου χερός, 

σῶσόν μὲ χαὶ νῦν τούςδε τ᾽. ἢ τὸ “οξίου 
οὐχέτι βροτοῖσι διὰ σ᾽ ἐτήτυμον στόμα. 
ἀλλ᾽ εὐμενὴς ἔζβηϑι βαρβάρου χϑονὸς 

͵ υ 

εἰς τὰς ᾿ϑήνας" καὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ οὐ πρέπει 
’ , 

γαίειν, παρόν σοι πόλιν ἔχειν εὐδαίμονα. 

ΧΟΡΟΣ. 

» ᾿ « Ἁ ’ 

Ορνίς, ἃ παρὰ πετρίγας 
’ πόντου δειράδας, ἁλχυὼν, 

ἔλεγον οἶτον ἀεΐδεις, 

Υ, 1066. ΑΙά. χκατείργασϑαι. 

Υ, 1051. αν. Α. πατροφόνου. 

Υ, 1061. μοροθυίας πτύχας. (Οοτγίσοπάυπι πιοηΐέ Εἴπι8- 
Ιεἰὰβ ἐὦ Μοά. 1264. 

Υ. 1062. Οτγανίυβ αφυϊά αιιαπι πόλιν ἔχειν εὐδαίμονα" Ἰῆς 
ἀϊείυτι νοΐ. Νοη δυΐ γοοίθ ορρυδίία 5ιπέ βάρβαρος ἐΐ εὖ- 
δαίμων, ἀθαπι ποθὴ 5δὲβ ρογβρίουθ ἀρραγοας βάρβαρον γῆν Ἐΐέ 
ἱπουϊέαιπ 6586 ἱπίο! Προπάαπι. θοίυ5 ἐπππιαηἰἐαΐθπι οἵ ὀχρογίοπι 
απο! αε5 μἱοἰαέοαν Αἰποπάγιιπι ἐοθμμπιθιποΓαββϑέ, 

ὦ 

Υ, 1003. Υγαυΐσο οι ΑἸάϊπᾶ ὕονις, ἃ παρὰ τὰς πετρίνας. 
Θυὰς δβογίμίμγα δὶ Π0η οϑέ ἃ πιοίγιοἷβ Ργοξεοία, ἰπ δι δέγορμῖσο 

ΥΘΓΒΙΙ βογ θη άπ εϑὲ ὦ πολλαὶ λιβάδες δαχρύων. ϑοά ΕἾοτ, 1. 
2. οπιϊζίιηέ τάς, 405 5οάιιοπ 5. ἀὐυχὶ, Μαϊενίαα παθο ΓΟΒΡΟΧίΆΒΘ᾽ 

Ρυΐαΐ Αγ βίορίναποιι ἤδη. 1809. : 
ἁλκυόνες, αἱ παρ᾽ ἀενάοις ϑαλάσσης 
κύμασι στωμύλλ ἔἕτε. 

Υ. 1066. Βαγποδβίῃβ οἰχερὸν οοπίεοϊξ: Δ}}} αἰΐα : 
4υογαπι ουπαίι γΓοοίθ ἤθπδ νογβιιπν ἀοίοπάϊί 6  ΠΘΓεΒ. 
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εὐξύνετον ξυνετοῖσι, βοών, 

ὅτε πόσιν χελαδεῖς ἀεὶ μολπαῖς, 
ἐγώ σοι παραβάλλομαι 

ϑρήνους, ἄπτερος ὄργις, 
ποϑοῦσ᾽ Ἑλλάνων ἀγόρους, 
ποϑοῦσ᾽ Ἴἄρτεμιν λοχίαν, 

ἃ παρὰ Κύνϑιον ὄχϑον. οἰχεῖ 
φοίνικά ϑ᾽ ἁβροχόμαν 

δάφναν τ᾽ εὐερνέα καὶ 

γλαυχᾶς ϑαλλὸν ἱρὸν ἐλαίας, 

“Ἰατοῦς ὠδῖνα φίλαν, 
λίμναν ϑ᾽ εἱλίσσουσαν ὕδωρ 

ΙΝ Ὑ, ᾽ὔ 
χύχλιον, ἔνϑα χύχνος μελῳ- 

Υ, 1066. αν, ΙΒ. ἀξύνετον, βοὰ βυροτγβογρίο εὖ. 
Υ, 1071. ΑΙά. λοχείαν. (Οὐογγοχὶὲ Μυδβρτγανίμ. 
Υ, 1072. Αἀ Κύνϑιον ἴπ Ῥαγ. Β. Ο. δβυρογβεγί ρέῃ Ζ΄ήλιον. 
Υ, 1075. ΑἸάϊπα: γλαυχᾶς ϑάλλος ἱερὸν ἐλαίας. πὰ ϑάλ- 

λος εοηδβοπίιηΐ Ρὰγ, Α. . ΕἸογ. 1. 2. Υἱοεῖ, βοά Ῥὰγ. Α. ἀοϊηάθ 
ἱρὸν. Βιεαυνδοιίαδα ἃν οιποπάμέογε ϑαλλὸν, αιοά ἀδίποομβ ἐθηι- 
τυ δἀϊίογοβ. 

Υ. 1076. Ῥοτγίΐ οοπίδοίυγαπι “ατοῦς ὠδῖνι φίλαν τεοορὶξ 
ϑοἰἀϊογηβ. Μαμ]ΐὰθ, βογνὰηβ Πρεόγιπι βου ρέαγαπι, Ἰοοππι 400 μ6- 
Ρεγογὶε [}αίουὰ ὠδῖνα γοραγὶ μυίαί, ΜΕΝ Επγίρί 65, βεϊραΐογ ἴῃ 
οἰνούῖοῖβ ἱπυε πὶ νογθοόγα, ἀυάμοϊῃβ ραγέμι ᾿,αΐοπῶθ ἀΐχίββο 
νἱάρίιγ ἀγθόγοη, οἱ οθηΐχα ρορογὶξ Αροὶπϊποῖν ᾿οὲ θίαπαπ, ἢο- 
ἸΠΘΓῸΒ ἤγπι. ΑΡ0}}. 117. ἀμφὶ δὲ φοίνικι βάλε πήχεε. 

Υ. 1078. 1υγὶ ὕδωρ χύκνειον, μεδοίογ Ρὰγ, Α. ἴῃ 40 
οπιΐβϑυπι χύχνειου. ϑϑοιἀϊογιβ, ἰυγο οὔἴδηξιβ 15 ὕδωρ κύκνειον, 
ἔνϑα κύκνος, ποιῖμϑὶε κύχλιον, ἀοοέοαυθ ἰά ἐΠδέγαν!ε ἐοβεϊπνο με 
Βογί μίογιιη. πὸ γοΐξαπάμπι ἰωσιπι οομπιπιοιπογδηί, Μαί μία αυοά 
οὐϊίεῖ!, κύκλεος ἤρα ἀρὰ Επγὶρίάοπι ποήσο ἀράς αἰΐοβ Ἰοοὶ 6586 
ὀρ ἐποίοπ, ἰά ἀάπι νἵπη αν θα πὸπ ρογβρίοῖο. εἶ. οδέ ἀ6 ἤἥρωγω 
γοίππάς ἀϊοὶ. Οὐοπδίαί δυίοιθ χύχλιον χορὸν νοσατΐ, αυσά τοΐμη- 
ἀπε 5ἰέ, δοάι ἀϊδβιϊηριΐ ἃ τετραγώνῳ. Εὲ ἀσπίδα κυκλέαν ἀϊχὶξ 
Αγοϊνοβίγαίιιβ ἂρ Αἰποπαθαπι ΥἹ1, γ. 320. ΒΒ, ἀδ βοῦγο μίβοδ 
Ἰοφυθηβ: 

καὶ μέγεϑος κυκλίᾳ ἴσον ἀσπίδι νῶτα φοροῦντα. 
Ῥιπάογῆϊ ποβοῖο 40 δυύΐογο δἀϊάογῃαπέ λήιναν 9 εἱλίσσουσαν 
ὕδωρ. κύκλον, ἥαθ ναϊάδ πιοϊεβέα. ρἰαπθῆμθ β0}} ργοβαθ ονωξϊοαί 
ουπνοηΐθηβ ἀθβογίβεμάϊ γαξίυ οδέ, 
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δὸς Μούσας ϑεραπεύει: 
ὦ πολλαὶ δαχρύων λιβάδες, ἄντ. ἀ. 1080 

αὲ παρηΐδας εἷς ἐμὰς 

ἔπεσον, ἁνίχα πύργων 

ὀλλυμένων ἐπὶ παυσὶν ἔβαν 
πολεμίων ἐρετμοῖσι καὶ λόγχαις, 

ζαχρύσου δὲ δι᾿ ἐμπολᾶς 
γόστον βάρβαρον ἦλϑον, 

ἔνϑα τᾶς ἐλαφοκτόνου 
ϑεᾶς ἀμφίπολον κόραν 

παῖδ᾽ ᾿4γαμεμγονίαν λατρεύω 

βωμούς τε μηλοϑύτας, 

ζηλοῦσ᾽ ἄταν διαπανγ- 

τὸς δυςδαίμογ᾽" ἐν γὰρ ἀνάγκαις 

οὐ χάμγει, σύντροφος ὦν... 

μεταβάλλει δ᾽ εὐδαιμονία" 

ΟΥ̓, 1081. [ἀρεῖ οὐλομένων ἐνὶ ναυσὶν ἔδαν. Μαιεῖδθ τοοίς 
ὀλλυμένων εχ εἰπεπάαίίοης ΕΓ δὰ ϑορίι. Αμέρ’. 833. ο(, 
πη. εΐπάς ἐπὶ οχ ΕἸπιβ εἷϊ οοπἰθοίυγα ὦ Ηφγαοὶ!. 803. δβογίμϑβί. 
Νοὴ οηΐπὶ ἔνε εἰδὶ μὑγὸ ἔνεστε υδυσραγιήξ ἐγαρὶοὶ, Υἱάθ δά ϑορὶμς 
Τταοῖ. 7. 

ΨΥ, 1088. τὸ χοΐραν οχ ΕἾοΓ. 1. βογίρβί χόραν. 
ν. 1091. ΑΙΑ. ζητοῦσ΄. Ῥαγ. Α, Β, 6. ΕἾοτ. 1..2. Υἱοῖ, 

ζηλοῦσ᾽. Οχ. ζηλοῦσα. Ἐεἰΐσομι “56 μγωαθάϊοαγο ἀϊοὶέ βογίριν θὺ- 
Γυπι, 4υΐ δοῦρε ὡάνογβα ἔογίμπα δὶ πυαθδηι πο ογοπὶ δἰπέ 
Ἵσμρεγίὶ, 

ΠΥ, 1093. 1ἰθτὶ οὐ κάμνεις. ϑεὰ Οχ. χάμνει, αυριπιδάπιου- 
ἄμα οἰποηἀαγαηΐ υἱεῖ ἀοςοίϊ, Νοαιο γογὸ {Π 6 Θχομϊοηβὶβ ᾿ἰθοῖ αἰϊυά 

αυδμι οπιοη μίϊοποβ οοπίϊπογο νἱάθίαγ, 

γ. 1094. 1 θεὶ μεταβάλλει δυςδαιμονία. Ἠεδιξαγαπέ ον εἰοὶ 
ἰπ μᾶς ἀϑγυρία δὲ πὸ βογιβουὶ φιυϊάθμι μυΐο ἀοοοιππιοάαία βοηίοηξίδ, 
Ῥαγίοαν γογὶ υἱέ 1 οπεϊηρίυβ δὰ Μοά, γ. 72. σοπιράγδηβ Εθγο, 

ἔ, 1191. 
κεχλημένῳ δὲ φωτὶ μακαρίῳ ποτὲ 
αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν" ᾧ δ᾽ ἀεὶ κακῶς 
ἔστ᾽, οὐδὲν ἀλγεῖ, συγγενῶς δύστηγος ὦ. 

Ἐχ 4πὸ ἔδεε οοἸ ρὲ ῥοίεταέ βογβοπάυιπ 6886 μεταβάλλει δ᾽ εὖὕ- 
δαιμονία. : ' 
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τὸ δὲ μετ᾽ εὐτυχίὰς χακοῦ-- 
σϑαι ϑνατοῖς. βάρὺς αἰών. 

χαὶ σὲ μὲν, πότνι᾽, ᾿Αργεία 
πεντηκόντορος οἶχον ἄξει" 
συρίζων δ᾽ ὃ χηροδέτας 
χάλαμος οὐρείου Πανὸς 
κώπαις ἐπιϑωΐξει, ὃ φ»οῖβός 8 ὃ μάντις ἔχων 
ἑπτατόγου χέλαδον λύρας᾽ 

ἀείδων ἄξει λιπαρὰν 

᾿ϑηναίων ἐπὶ γᾶν. 

Υ. 1096. Πλνγὶ᾽ τὸ΄ γὰρ μετ᾽ εὐτυχίας κακοῦσϑαι. ϑοἰάο- 
τι δὲ ΡΓῸ γάρ γμοβξ, ἔππι πιδίγὶ δαιββδα, αποά ἱπ δβέγορ! ἶοο 
χύχγνειον 1ἴθ χύχλιον πιμέανὶἑ, ἔπ γοῦο οἐϊαπι συοά ἰά βοηΐοηξία 
Ροδίιαγοί, Ηοο μοβέγοιηιη μγηρίεγι!ε Μαξεαθ, ποίας. ϑ οἰ ἀ  ΘΓαπι 
Ἰδιθσια, αυοά ᾿μς νογβιιπὶ βοὶ σοέ βέγοριἶοο, αὐ αν ἶμ5ο τοἢοίιβ 
οββθί, ὀχϑϑῆϊεγο νυϊυρυ, Οὐπῆγιιαπε ϑοιἀ!ογὶ οπιοπά αέϊοηθηι γοῖ- 
8118 ἅμοε προ ἐχ Ἠθγοιϊο ἔμγοπέθ ὡάἀδογί ρβίπιμβ. 

γ,.. 1099. Νοη ογῶξ ἰάοπθα οαμδβα, σὰν ΕἸΩβ᾽οἷι5 βογὶδὶ γε]- 
ἰοὲ συρίξων ὃϑ΄. Νοη δπΐμ μᾶθο πὲ δάμοχα, βϑὰ ὀχρισαπάϊ οορίο- 
δἰυβηθθ ἰδοῦ νοπάϊ οαυξβα δαϊοϊαπέωγ, 

γ, 1101. ᾿νίβα βὰθς ογὰπέ ἰπ ἀποβ γογδίουϊοβ 
κώπαις ἐπιϑωΐξει, 
ὁ Φοῖβός ϑ᾽ ὃ μάντις ἔχων. 

αυο5 ΡΓΟΡάΓΟδΙ, δὶ ργίου ἴῃ Βροπέάδυπι ργὸ ἰδμθο,, ἱ. 6. αἱ ἰππδπι 
δι ἰοία μα θοηέοπι, οχὶσοέ, Νυης ἀηέϊδίγομίνα, πὶ ΄αυὰ οοάδαι πιοΐο 
ἀοβογίμεὶ γΟΓΒΙ ογαπέ, οομέϊπιαγὶ πυπιογὰπι οπίοπάϊ, θυάγο ἰπ 
ἀπ ΨΟΓΒΙπ ΘΦΟὨΙθηΧΙ, [1)6 ἐπιϑωΐσσειν ϑοίάϊογιι. σοπΐεγγὶ ἰυβδὶξ 
Ανγοβονίμπι ἰὰ Μίβο. Θὕε. ΥἹ. 2. Ρ- 406. οὐ νογϑυαι ργαθίοῦ 
δυπο Ἰοδιναν δρυϊὰ δοίην ϑυπϑδβίαπι ὁοουγγογαῖ, 185 δὺ τβιιβ Αοβεῖιυ- 
ἴυβ ἴῃ Ῥγομιθίϊιθο νυ. 738. οἱ 277. 

γ. 1102. Πὶρεὶ χέλαδον ἑπτατόνου λύρας. Νυ]ὰ ἱπνθηΐτὶ 
ἕαυβδα μυίεβέ, ἀυδθ πιονογὶξ ροοίαπι, υἱ ἐγ  δγαοἰνπι ἀμείγ!ο, «υὶ 
'ἴη Δηξβίγορθα οβέ, ορροπεγοέ, ἥσαπὶ μοββοὲ βογίθοσε ἑπτατόνου 
κέλαδον λύρας. υαγο κθς ογάϊπθ νογϑὼ ροδεί. 

δῆς. 1104. υγὶ εἰς ᾿1ϑηναίων ἐπὶ γᾶν. Μαγκίαπα5. βογιθὶ 
γοϊεϊέ ὡς -᾿Ιϑηναίων ἐπὶ γᾶν, χυοά ρτοβανίε ΕἸπιβίουβ. Αἐτϊνιος 
γὴν ΘΓ Ομ 8. ἔογπνὰ οεΐ, (ὰγΡῚ5. 1|ἃ ἴθ οαγπιΐπα οἰογίοο; ᾿Βδϊάς 
οτμοῖ ρρθρανρημοδθρ,ῖνμα σ ᾿ ἀ Μαμναο δἰ ίψιιο γεοορογιπί, "8 }6 

Πδ610. Νοαιο ἴᾳἀ ἰηΐυτία. Νὰπι οὐ ἱβυι 6 οβέ 
ΡΓΟποπιθη, ποὺ νϑῦθὰ ἰδίᾳ ἃρίο βαπέ ἰοοὺ ροβίέα. Εἰϊοίθπάυμι δγαΐ 
εἰς, αὐάϊ! απιθπένπι πιοίγιοὶ, Οουγαμέιβ θηΐπι ἀπ ἰδίγορβίειβ. νεγ- 
5115 65. 
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ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ προλιποῦσα βή- 

σει δοϑίῳ πλάτᾳ, ἀέρι δ᾽ ἱστία τὸ πρότομοι χατὰ 

πρῷραν ὑπὲρ στόλον. ἐχπετάσουσι πόδας τὰ 

ναὸς ὠχυπόμπιου. 
’ 

λαμπρὸν ἱππόδρομον βαίην, ἀντ. β΄. 
2» 2 3 ἢ Ύ - 

ἔνϑ᾽ εὐαλιον ἔρχεται πῦρ" 

Υ, 1106. Αἰάϊπα: 
ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ λιποῦσα, 
βήσῃ ῥοϑίαις πλάταις. ' 

Ραγ, Α. Β. Εἴογ. 1. 2. ῥοϑίοις. Ἐδοῖϊα δρραγοὶ ἄβϑδβθ βυϊαθάμι 
ἤδσφυς προλιποῦσα τοροβι. δὲ ᾿ιαθο ἵπ ὑππμι. γογβῦπι Θοπΐμπβ:6- 

τομίων, ἱπ δας βέγομια διΐοπν ὑτὸ δὸ ιοά μοδυί ὅτ᾽ 5ογίβογίιν 
εὖτ᾽, ἰαϊο! ἐσ εὔαπι βεγναγί μοδβὸ ῥοϑίέοις πλάταις μἰυγαϊοειι. δ'εά 

εὐ ἀρέϊος υδἰξαξίογαυο βἰπριυ!ανὶβ οβί, δέ. πιϑ "8. βίαέϊπι ἐχ ΘΙ γθοπθῦ 
ἰγταηβίίυς ὡά ἀδοίγ!οοβ, εὐ μοι 5 ἱπ δηεϊδίγομ οἰ ὅτ᾽ ἱπβογ τα 
παι εὖτ᾽. [Ιἰὐηὰε ῥοθίῳ πλάτᾳ δΒετγὶμδὶ. ϑαθρθ δυίομι ᾿ἰργανὶῖ 

Ρἱυγαΐθι ὑγῸ βίπουϊαγὶ μοβυΐββο ἀθργοινεπά πη, 

Υ. 1106. [μὲθεῖ: ἀέρε δ᾽ ἱστία. πρότονοι κατὰ πρῷραν 

ὑπὲρ στόλον ἐχπετάσουσι πόδα ναὸς ὠκυπόμπου. Ῥαίεί ἀδοββθ 
Β.}]αθαπι ποὺ Υἱεο νασιθπι 658Ὲὲ πόδα, ουΐυβ υἱείπιαπι ΒΥ} θᾶπε 

Ἰοπρομ 6556 υρογίεραί, Ρείογὶ νἱεἶο πιράο᾽απι ἱπγεηϊέ Μαγκίαμάυβ 

ἰηβογοπάο. χαὶ δηίθ. πρότονοι, αὐυοά ϑοί ΓΒ ῬΡΌΓΒΙΒ  Δρβοπῦπι 

γοριί. .Εε μος αᾳιυΐάοπι μοδίφιαμι ἀοοίβδίιπα αἱ πρότονοι, αυϊά 

στόλος, αυἱά πόδες 5ἰπέ, οχροβεῖί, μᾶπο ἱηροηϊοβὰπι Ῥγοΐεοίο οὐπ- 

ἰθοέπγαμι ργοίυ : ς 

ἀέρι δ᾽ ἱστία πρὸ προτόνου κατὰ 
πρῷραν ὑπὲρ στύλον ἐχπετάσουσι᾽ πόδες 
ναὸς ὠχυπόμπου. ν 

Νοη ἱηδίϊος ἑάπιθὰ ᾶπς οιμομπεαίϊομθαι πΐμΐ ἰυπι νογρα. σορβίά6- 

τη πὐ ἴα Πἰργὶβ βογιρία βαπέ, ἐππὶ αυοά 5'6 ηἰπιϊβ ἀσοιγαΐίθ ομναΐα 

ἀεβογι απέωγ, ράγαπι ργοθαθ 6 νἱάἀθγὶ. Αροράϊε, ᾳυοά π6 δηξ- 

βίγορ ἶσα φαίάοιι ἰΐα εἰποπάἀδές βογρέα μαθοπνιβ, ας ποα δἰϊυά αὶ 

ἀπδογογο οροτίραϊ. Πΐδηιθ πόδα δβἰηροϊαγὶ σαὶ μἰ γα οοπιπιμέαίο 
μα ουΐαβ. αὐάϊάϊ, αυΐνυβ ποι πιοίγο δοίιιπι, βθὰ οἰΐδμι βθηῖοπέϊαθ 

σοπδι εις : ἀέρι δ᾽ ἱστία τε πρότονοι κατὰ πρῷραν ὑπὲρ στύλον 

ἐκπετάσουσι. πόδας τε ναὸς ὠκυπόμπου. ϑο πρότογοι, υἱ δ586- 

Ρἰβϑίπιθ ποῦ, 4μᾶθ ρῥγοργίᾳ δἰ Ποαίίο. ἐδέ, ἐθ 1115 συάδομεθ 8. 

φυΐδιιβ να ϊὰβ αὔγπιαίυγ, βοὰ ἀθ 18, αυίΐθηθ. νοὶ γεὶ δϑηίγα νην 

ἴων νοὶ Ἔχραπάμηξων ἀϊοίΐ βυπέ. Ῥαΐοί δυΐθηι γεεέθ οοπίυπρὶ ἱστίᾳ 

εἰ πόδας, αυδθ βαπέ πῃὰθ μαγίοβ ὑδ, απ νι ΔΗΪΡ ἀΐδο. Προτό- 

γους Β5Βἰμ εν ἀἰχὶέ ἰπ Ἠφουρθα ν. 113. 
τὰς ποντοπόρους δ᾽ ἔσχε σχεδίας 
λαίφη προτόνοισεν “ἐρειδομένας. 

110ῦ 

1110 
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οἰχείων δ᾽ ὑπὲρ. ϑαλάμων 
“πεέρυγας ἐν νώτοις «ἀμοῖς 
λήξαιμε ϑοάζουσα, χοροῖς δὲ σταίην, ὅϑι χαὶ 
παρϑένος εὐδοκίμων γάμων, 

Υ, 1114, [π Πἰργῖβ ᾿ιαθο βὶς βογρέα: χοροῖς δὲ σταίην, ὅϑι 
καὶ παρϑένος εὐδοχίμων γάμων παρὰ πόδ᾽ εἱλίσσουσα φίλας 
ματρὸς ἡλίκων ϑιάσους, ἐς ἁμίλλας χαρίτων χαίτας ἁβροπλού-- 
τοίο ἐς ἔριν ὑρνυμένα, πολυποίκιλα φάρεα, κἀὶ πλοκάμους πε- 
ρεβαλλομένα, γένυσιν ἐσκίαζον. Θρογαα. ῥγϑέϊυπι 68ὲ γίάδγε 4αδπι 
τη τα ἴῃ Πἷ8 δἰΐαμι μγαθίοι ἀρογέθ νἱ(ἰοβαπι ορηἰξἰψαπι ἁβροπλούτοιο 
ἀυβίξαπεϊ πιαίογία δέ, Οοπβέγυϊ αᾶθο νοϊεπέ ἰέα: ὅϑε καὶ παρϑένος 
εὐδοκίμων γάμων, παρὰ πόδα φίλας ματρὸς εἱλίσσουσα ἡλίκων 
ϑιάσὸοῦς : 5υθδίβέαπι ᾿ἷο, φιοπίδπν γϑὶ ἰαθς ἀμπθία βαπέ, Παρὰ 
πόδα ϑειάϊοτιιβ ἰπίογργείαίυν δογηρ, ἄμδο Μυδβρτανίο, ᾳυὶ ρεῖ- 
Ρογαπι πόδ᾽ ποδὶ ἐ58ὲ μυξαπβ, δέζανε Θυΐπεὶ ϑιιγειδοὶ Ὑ, 87, 

5Ὰ 

ἐν δὲ χοροὶ ἵσταντο νέων παρὰ ποσσὶ γυναικῶν, 
Θυϊΐ5 ογοάαί ἔδπν ἀὐβυγάθ ἰοφυπέπμι υἱπέι), οἰδὶ θαάρι βογὶρίμγ 
οεΐαμι ἴω ἐγίθι5 ἃ ϑοϊιονγίο το αξἷβ οοάἀϊείθιυι5 οχβρέαε ἡ Ῥχαροράρη- 
ἴοπι ψογϑιιη δἱ 4158. ξοπεοίἀδγοί,᾿ νἱχ ἀπθίξα έ αμΐη δἰς ἰβέΐ γϑγβὰβ ἃ 
Ροοία βἰηέ βογὶριϊ: 

" "2 2 , ἔν δ΄ αὐλοὶ χιϑάραι τε παρ᾽ εἰλαπίνῃσι πέλοντο" 
) »"Ἀ ΄ὴεοο » - ἐν δὲ χοροὶ ἵσταντο νέων παρὰ τοῖσι γυναικῶν. 

ϑεά οβίο υὐ παρὰ πόδα ματρὸς 5ἰξ δοτανι φεσῦσσ: πῦπὶ᾿ ἱπορεῖπϑ 
ΦΟἸ]οοάγα νοῦρὰ μοί! Ευγίρί65, αυδηι βἷς, υξὐ {πὰ παρὰ πόδα 
Θχεΐρογοέ εἱλίσσουσα, ψιοὰ νογθὰπι αινὶβ, αὶ μᾶθς αὐάϊγοέ, δυὰ- 
ἰυποίμγιιβ ογὰΐξ οὰπὶ πόδα! Ῥοῦτο αιϊά ᾿ος 6εβϑέ, ηυο ᾿ωαθ πιῖ- 
Ἰίογεβ ἡλίχων ϑιάσους εἱλίσσουσαι ἀϊξαπέυγ ἢ ΝΙπεΐβ δαΐπν πιΐγαπι 
οδέ, 4:8. οἰπὶ 5.15. δΘΠ Πα] θι18. δαϊέαγο αἰ υἷβ Ἔγθάαΐ, ἔμοεγο ὡθαυδ- 
[68 πὲ βαϊέοθιέ αἰεὶ, φιαβὶ 'ρβῶθ βρθοέδέγίοθβ γθὶ πιαρ βέγαθ βαϊέωξῖο-- 
πη ἕυσγίηί. ϑοαυππίαητ Παθο: ἐς ἁμίλλας χαρίτων χαίτας ἄβρο-- 
πλούτοιο ἐς ἔριν ὀρνυμένα: ἥυδθ ποπιο ποῦ νἱάρε νἱεϊοβα δῆβθ 60, 
υοὰ ἀπ' ἐς ἔρεν ἰυγρίβδίπια τοάππάαξ, ἀξ ἀθοβέ αἰϊφαϊά, ηπὸ ἐς 

ἁμίλλας ποὴ δά οαάρδη δά 48 ἐς ἔριν τοΐεγγὶ ἱπάϊεοέωγσ. Ποῖ» 
4π6 μοβέγοιιᾶ, πολυποίκιλα φάρεα καὶ πλοκάμους περιβαλλομένα 
γένυσιν ἐσχίαζον, 5ὶ 5'ς ἱπίο! ταπέυγ πὲ νεροίαίαγ γένυας πὰ 
ἐσχκίαζον, τιο]εβία οϑέ ογαίίο; βίη, υὐ δοίάϊογο μἰασοθαῖ, ἐσχέαζον 
Ργὺ ἐσκιαζόμην ἀϊοίαπι 65ὲ, γΈγθοῦ ἢ6 ργᾶγα. ΝΗ] δηΐπ δὰ ἢθο 
ἀείεπάοπάμπι σοηΐογε ΠΠἸυἀὰ ἴα Βαροιε ν. 1049. 

᾿ 
ἥν δ᾽ ἄγκος ὑψίκρημνον ὕδασι διάβροχον 

Γ 

πεύχαισι συσκίαζον. ν 

“γὰς 
ΕἸ 

Ἦν» 

Ηϊς νϑσ νἱάογαί δὰ ἀυθίο Οδπίοιιιβ, 4υππὶ γένυν συνεσκίαζον 
δου βοπάμπι οοπβυϊέ: δίς οηΐπα θα, ποῦ, ὑξ φἐϊίίο μανοέ, γένυ 
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πέρι πόδ᾽ εἱλίσσουσα φίλας 
πρὸς ἡλίκων ϑιάσους 

ἐς ἁμίλλας, χαρίτων τε χαί- 
ε Ἷ λυ» ᾿ , ,ὔ 

τας ἁβρόπλουτον δὴ εἰς ἔριν ὑρνυμένα πολυποίκιλα 
’ὔ ἈΝ ’; ᾽’ 7 

φάρεα καὶ πλοχάμους περιβαλλομένα γέ- 

γυν συνεσχίαζον. 1150 

ΘΟΑ͂Σ. 

ποῦ ᾿σϑ᾽ ἡ πυλωρὸς τῶνδε δωμάτων γυνὴ 

- 

Βογ ρβίββ μυίο, [αι δἶδο ἐδοίαπι ἱπ  ἴπιπι χροΐ ἰβέαπι νἱεῖο- 
τὰπι οοπρογίθῃ, Οὐἰαογρηΐ, δὶ ἱπίθγμγοίοβ βϑαιΐηνιγ,, Βᾶθο: δι 
καὶ παρϑένος γένυν συνεσχίαζον. Ἰιαπρυοέ 5ἷς χαί, ποὴ ἰαπρὰϊ" 
ἄυπε {Ππάὰ, δἰ ποῦ δὰ συγεσχίαζον, 564 δά γοροίυπι οχ σταίην 
ἱστάμην τοϊογέυγ: χοροῖς δὲ σταίην, ὅϑι καὶ παρϑένος. Βος 
πιοάο δηΐπι υ58 μοβίιϊαί χαί. [π᾿ ρμγοχίπιϊβ νῦθὶβ ἰϑνὶβ πιθπάδ 
εβὲ παρὰ μτὺ πέρι, φτανὶβ δὐυΐθαι ματρός, ὁχ οἴγογ βογίβαδ, σαὶ 
ἴῃ ᾿ἶθτο, 4αθπὶ δηΐθ οουΐοβ μαθοραΐ, μρὸς βογίρέυπι νἱἀοναίυν, φυοά 
ογαΐ πρός. [ἴὰ παπεϊβεϊπιιγ : πέρε πόδ᾽ εἱλίσσουσα φίλας πρὸς 
ἡλίχων ϑιάσους ἐς ἁμίλλας, .. 6... ναπίογο., ογάϊπο νογθοσγιμα: πόδα 
περιειλίσσουσα ἐς φίλας ἁμίλλας. πρὸς ἡλίκων. ϑιάσους. Θυοά 
μΐος πέρι πόδα εἱλίσσουσα, ἴῃ ῬΙιοοη πδὶ ν. 319. ἀϊοὶέ περεέλεκτον 
ἁδονὰν ἐχεῖσε χαὶ τὸ δεῦρο περιχορείουσα. Μοχ μοβὲ χαρίτων 
οὐρυΐαπι ᾿ἀθοββδα βϑηΐοπίϊδ: Π0ἢ πιΐπι8 αυδαπι πιϑίγιπι ἀγριΐ, Ὥαπι 
βεγθοπάμπι ἁβρόπλουτον ὅτ᾽ εἷς ἔριν, ΐς φασᾷαθ δὲ πιδέγο ἱπᾶϊ- 
οἷππι ἔαοϊοεπέθ, ἀθ 400 ἀϊοίιπι δά ν. 1105, οἔ βϑηΐοπέϊα γα γοπέρ 
ρΡαγέϊου! απ εχ αὰὰ συγεσχίαζον ροπάραί. Πέα]π6 μᾶδς 6βέ “(δε π8 
ἰοοὶἱ βϑηξοπέϊα: 4767, ἐῶ ολοτοὶθ, οὖὲ φέέαηε σέγοὺ ποδὲδὲ 
έφηα οοπηδέο δίαύωηι, δωΐϊαμαᾶο οἶγοινα θη ρϑάφαε σά 
ταΐίαρε σομπεοοτίαξἑίοηφηε σὲ ὠσφηαζέμηε σαζετυδ, αἀδδοτίδ- 
γε δοπαγμ ἀεί ἔμπωγαρεήονε ατγὸ οἵ οϑηρεμὲ ΟΦ ΉΖὲ9- 
ρο φεῶη τοσοάξεβ σατὶϊα ρμαωζέἑ᾽ οὲ οἰροίηρθ ἀηοίσ 
ἔν" ἐρεαόταύατα. Οὐ μοβέγοιηϊβ σοιμραγαγὶ μοβδαπε ψδθ 
πα ΒΔοοΐβ γ. 455. ἀὲ δον πο ργὶ Βαθίέα: ἯἝ ἐπ 

, ’ ’ ’ 2 , ο 
πλόχαμὸς τε γάρ σοὺ ταναῦς, οὐ πάλης πο, 
γένυν παρ᾽ αὐτὴν χεχυμένος, πόϑου πλέως. 

“-- . ͵ .᾽ ,“» 

ΑΙ σκιάζειν εἐ συσκιάζειν γένυν ἀδ ογεδβοοπέρ. νάγθα ἀἰχίξ, υέ 
ἼΡβοου, 638. ϑιρρ!, 1218. Π|ὰὉ, παρϑένος εὐδοκίμων γάμων, 
ἐγωβίγα πιο] οβέϊδια ἔδοογιηέ ἰηίογργοίίθιιβ, θυγαπι οβέ, πὲ ϑοίά!6- 

γὰβ νοϊορδέ, εοπίρορα εὐδοκίμων γάμων ϑιάσους. - πάτο ᾿ποηΐ- 
εἰνί ῃγὸ δἀϊεσέϊνυ ᾿Βαπέ, 4ιαβὶ ἐΐοα5 εὐδοχιμόγαμος; νἱάσ δὰ ϑορῃ. 
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ες Ἑλληνίς; ἤδη τῶν ξένων κατήρξατο, 
ἀδύτοις τ᾽ ἐν ἁγνοῖς σῶμα λάμπονται πυρί; 

ΧΟΡΟΣ. 

ἥδ᾽ ἐστίν, ἥ σοι πάντ᾽, ἄγαξ, ἐρεῖ σαφῶς. 

ΘΌΑΣ. 

4155 ἔα" 

τί τόδε μεταίρεις ἐξ ἀκινήτων βάϑρων, 
᾿“γαμέμνονος παῖ, ϑεᾶς ἄγαλμ᾽ ἐν ὠλέγαις; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. 
“Ὁ δος ἡ’ τ τὼ Ἷ ᾿ , ἄγαξ, ἔχ᾽ αὐτοῦ πόδα σὸν ἐν παραστάσιν. 

ΘΟΑἉΑ͂Σ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ᾿Ιφιγέγεια, χαινὸν ἐν δόμοις; 

ΪΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍΑ 

1130 ἀπέπτυσ᾽ " ὁσίᾳ γὰρ δίδωμ᾽ ἔπος τόδε. 

ΘΟΑ͂Σ. 

τί φροιμιάζει νεοχμόν, ἐξαύδα σαφῶς. 

Υ. 4192. ΑΙά. ἣ δὴ. οἰβικίαβ οὲ Ὑαϊοϊκοπαγίυβ δὰ Ῥβόοθη. 
5768. ἤδη. 

Υ. 1123. ΑΙ Κοπανὶΐ οοπϊοοίυγαπι χύτλοις ἐν ἁγνοῖς πιριιο- 
γανὶ Οαμρόγιβ δά ΕἸθοίγαθ νυ. 797. αἰΐδῦ ἧρβα δά νυ. 950. ποῖ 

αὐ ογοπι δἀάρηβ, χάμπτονται. Μεϊΐαβ, βὶ οριβ δββδὲ πιυξαξϊοπθ, 
Ιαφοββίιβ δάπτονται. 

Ρ, 1127. ΑΙά. ἐν ὠλένῃς. Οοάά. οπιποβ ἐν ὠλέναις. 

Υ,. 1128. ΑἸά. ἐν παραστάσει. Οοάά. ομμπεοβ ἐν παραστά- 
σίν, ἄθ αὑο νοσωρυΐο ἐχμοβυΐϊε Ὑἀ]οΚοπαγίυβ δά Ῥορη, 417. 

Υ. 1130, Ραὰγ, Α. Ὁ. Υἱοεί, δσίᾳ, 6486 αἰ οβέ φυοά ΑΙά. 
μανοὲ ὁσία. Βοείς Μαρίας ἀπέπτυσα πο δά αμδοβίοηρα ΤῊΟ-- 
απίϊβ, βοὰ δὰ ραγυϊοίἀϊαμν τοΐογέ, ἀθ πὸ οορίίοί Πρ ομὗα,., 05... 

ΝΟ ΌΎ  Ύ  ΞΞ-ΞπΦΠΠΦΠπΞΠπΠΞΠΕῸΠ ρέουσαν  ο ὦ 
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ΓΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

οὐ χαϑαρά μοι τὰ ϑύματ᾽ ἠγρεύσασϑ᾽, ἄναξ... “. 

ΘΟΑ“Σ. 

τί τοὐχδιδάξαν τοῦτό σ᾽; ἢ δόξαν λέγεις; 

ἰΦΙΠΈΕΝΕΙΑ. 

βρέτας τὸ τῆς θεοῦ: πάλιν ἕδρας ἀπεστράφη." 

ΘΟΑ͂Σ. 

αὐτόματον, ἤ νιν σεισμὸς ἔστρεψε χϑονός; 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂ΑἍΑ. 

αὐτόματον" ὄψιν δ᾽ ὀμμάτων ξυνήρμοσεν. 

ΘΟΑΩ͂Σ. 

ἡ δ᾽ αἰτία τίς; ἢ τὲ τῶν ξένων μύσος; 

ΙΦΙΓΈΕΝΕ ΙΑ. 

ἥδ᾽, οὐδὲν ἄλλο: δεινὰ γὰρ δεδράκχατον. 

ΘΟΑ͂Σ. 

ἀλλ᾽. ἦ τίν᾽ ἔκαγον βαρβάρων. ἀχτῆς ἔπι; 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

οἰχεῖον ἦλθον τὸν τόνον χεχτημέγοι. 

ΘΟΑἉ“Σ. 

εἰν᾽; εἰς ἔρον γὰρ τοῦ μαϑεῖν πεπτώχαμεν. 

ΟΥν 4157... Νἱοῖ; ἦν, ππαϊο. 
ἘσπΡΡ1»5 7». Ται». 
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ἸΦΊΓΕΝΕΤΑ. 

μητέρα ᾿ κατειργάσαντο. χοινωνῷ ξίφει. 

ΘΘΑ͂Σ. 

"ἥπολλον, οὐδ᾽ “ἐν βαρβάροις ἔτλη τόδ᾽ "ἂν. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

πάσης διωγμοῖς ἠλάϑησαν Ἑλλάδος. 

ΘΟΑΟΑ͂Σ. 

“,40ἢ τῶνδ᾽ ἕχατι δῆτ᾽ ἄγαλμ᾽ ἔξω φέρεις; 

ΙΦΙΤΈΝΕΤΑ. 

σεμνόν γ᾽ ὑπ᾽ αὐϑέρ᾽, ὡς μεταστήσω φόνου. 

ΘΟ 4.Σ. 

μίασμα δ᾽ ἔγνως τοῖν ξένοιν ποίῳ τρόπῳ; 

Υ. 1148. 1ὐυτὶ οὐδ᾽ ἐν βαρβάροις τόδ᾽ ἔτλη τις ἄν. ϑεἰά- 
ἰογιβ οὐ Οαἰδίογἀϊι8β ἀφο! ονονιηί τόδ᾽, [Δ απ ΕἸ οἰμβ ἥρῃ 
μυΐίαγοί θθβ86 Ῥῦϑ86, διίοάοραδθ ν. 1339. οὐ Ἠρίοπαθ νυν. 95. δὐ- 
ἀυοίι5, οὐπίϊείονας οὐδ᾽ ἐν βαρβάροις τόδ᾽ ἤλπισ᾽ ἄν, πὲ ἱπέοϊ- 
᾿!ρογοίυγ γεγήσεσϑαι; Μαιιμίαθ, ἀμπέεπι, οὐδ᾽ ἂν βάρβαρος γ᾽ 
ἔτλη τόδ᾽ ἄν, ψτοθαθ  υ5. νΐς αυϊάοπι, βοά πϑιΐγα δοπίθοίαγα γϑεὶ 
βἰπι}} 5 οβδέ. "μὰ νϑγο. ψδγψαθ ὁγοάιθὲϊο,. ἃ εογγοσίογο, τοι ᾿ἐἰς 
ποορϑβαγίηπι υἱάθθαίιγ, ἰθθὺ δὺο ἀδριυίδιιπι 6586 τόδε. θεν ξαν 
πιΐραν τὴς ΠῸΠ ΓΆΓΟ, ΡΓΏΟΡΊΓΟΒΒΟ διμραιι δίο ἰῃ Αἰοοβέ, 856. 

: "δὸ γὰρ φίλους 
κἀν νυκτὶ λεύσσειν, ὅντιν᾽ ἂν. παρῇ, χρόνον. 

Εὲὶ ἴῃ ϑυρρ!. 4593. ὁ ᾿ δ 
: τερτινοῖς τυράννοις ἥδονάς, ὅταν ϑέλῃ. 

γἱά, Βοϊπάογί. ὡὐ ΡΙαί, αογρ, μν. 105. εὲ δὰ Ρτοίαρ. μ. 499. 
[χὰ οὐδ᾽ ἐν βαρβάροις πὰ τόδ᾽ ἂν βοτίρεὶ. 

Υ. 1146. Αγρυίατὶ καἰ! νἀ φίυγ. Μαεμίαρ, φαυπι γαργομοιαὶ 
608, 4 ἱπίογργθξαε! Ἰὰθο γοῦνα βιπὲ τῷ αηουεα ἴς σοριξαέοηθ 
οαϑεϊδ. Νραμὸ διΐπι 11} οοπέαρίοποπι πὰ ππρέποπάμπι οββθέ 8Βὸ 
ΡΟΙ ον θέν βἰπηυϊαογιπι, βοά αυὰ δέ οββοὲ ἰὰπὶ μοϊπέππι δὲ ρο!αθγο- 
ἴὰν ααδηάϊι μγαθβθηΐοβ οββθης ᾿οβρέθδν ἰβέϊ, ἐπ᾿ ἠνοπέδ παδιιθιηί. 

Ν τὰ ψ ιν τ ΠΆ 

ἐδ 
ρα 

ΦΕΓΕΝΕΙΑ͂. 

ἤλεγχον, ὡς ϑεᾶς βρέτας ἀπεστράφη πάλιν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

σοφήν σ᾽ ἔϑρεψεν Ἑλλάς, ὡς ἤσϑου καλῶς. 

ΦΕΓΕΔΝΕΙΑ. 

χαὶ νῦν χαϑεῖσαν δέλεαρ. ἡδύ μοι φρενῶν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

τῶν ᾿Αργόϑεν τι. φίλερον ἀγχέλλοντέ σοι; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

τὸν μόνον ᾿Ορέστην ἐμὸν ἀδελφὸν εὐτυχεῖν. 

ΘΟ. Σ. 

ὡς δή σφε σώσαις ἡδοναῖς ἀγγελμάτων ; 

ΦΙΓΕΝΕ ΤΑ. 

χαὶ πατέρα γϑ. ζῆν καὶ χαλῶς πράσσειν ἐμόν. 

ΘΟΑΣ. 

σὺ δ᾽ εἰς τὸ τῆς ϑεοῦ γ᾽ ἐξένευσας εἰχότως. 

οΥ, 4451]. ᾿Ἰμορεθαίων. οσὔπι Αἰάϊηὰ τέ φίλέρόν. ΜΕΝ δ γθοίθ 
ἱποϊ πᾶνε δοσθπέμπι ῬέοπΟπιπῖβ., πον ποπτ ἤθθοθδέ. γαργομθαάθγο 
ἸμρβεϊρίυθΒ δά Αμπάτγοπι. 887. μ. 398. τοβροηβο ἔρμίουΐαθ ἔδαι- 
απ ὩγραΘηΐΟ. πϑυ8, ΝΟ γρβιίδί, οἱ ποι, φβίρηἀ᾽ε γρίΐθῃοβ 

488. αἰΐον δέίῃε ἔμϊδαβ θββο, Αἰαχυΐ πος ἐθηοπβέγανιε [μοπέπρίμα 
οδ Ῥρίμϊξ. ἀδιμομῃδέγαγθ. ποῦ. 6586. γργιπι,. πο νογίβαίβ ἐἰχὶξ 
ἰδέενμιῖαθ, δὶ. τέ φίλτρον Ἰορογδίωγ,. βεῖββθ ἀθυυῖδϑο “μοςπέοι 40 

Αγρὶνὶβ αἰϊψυϊὰ τρέμι!ϊββο Θγεβίεπι. ἴά νϑγοὸ  δὐβωγάμπι εβέ, 

ως (ἢν 1105. ἴα, Βεοάδοι» ἐξένευσας ἃ ἐκνεῖν. ἀϊοίαπε 6556 
ΥἱΔ ἑ, φυοά, εβέ φρσάονρ, Ὡς. 6ο γοῦθο ν. διοι. μά: Ηἱρρ, 469, 
ἐξ. 823... δ ὙΠ νυ, ὦ με ἡ 

95 
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ΙΦΙΓΈΝΕΤΑ. 
πᾶσάν γε. μισοῦσ᾽ Ἑλλάδ᾽, ἥ μ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΘΟ4“Σ. 

τί δῆτα δρῶμεν, φράζε, τοῖν ξένοιν πέρι. 

ΡΙΠΈΕΝΕ Γ.«. 

τὸν νόμον ἀνάγχη τὸν προχείμενον σέβειν. 

ΘΟΑΣ. 

οὐκ οὖν ἐν ἔργῳ χέρνιβες ξίφος τὲ σόν; 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂Α.Ω. 

1160 ἁγνοῖς καϑαρμοῖς πρῶτα γιν νίψαι ϑέλω. 

ΘΟΑἉ“Σ. 

πηγαῖσιν ὑδάτων ἢ ϑαλασσίᾳ' δρόσῳ; 

ΦΡΙΓΕΝΝΕῚΙἍ«. 

ϑάλασσα κλύζει πάντα τἀνϑρώπων καχά. 

ΘΟ.“:5Σ. 

ιεὁσιώτερον γοῦν τῇ ϑεῷ πέσοιεν ἄν. 

Ἦν 1107. .ΑἸΙά. τοῖβ. ξένοις. Βατγποβίυβ τὸϊν. ξένοιν, αυοά 
ἐϑπῇριπαγιπέ: οὐδ, Ραν, ΒΕ. Ο. Εον. 1. 2. Υἱοί. 

ΠΡ Ψς 4159.} ΝΜΙΑΡΚΙαπάι5 οὔκουν. ἈΪ]άϊπα οὐκοῦν, φιοὰ ἀεξει- 
ἀ 8 δἰ] δγύβ τη δγργοίαίαν: ἐρύζωτ ἐπ 60 88, τ ἀφμα ἤωδέναζὲ 
δόα᾽ αἀὐδέρεν αι» Αἱ ἰὰ νἱχ μοίοβέ φυδεγογο ΤμΟ 8, αυἱ ΙρμῖροΣ 
πηι ὀϊῥαπι ἀοίο δογῥδ νἱάοαὶ. Ποία Μαγκίαπάυσβ: οὐδ ἐφ ἐδῶ 
δόφ δ᾽ ἀῷα ζωδύγαὲ δὸς σαθρόν βογο [ἴὰ μεγίπάθ εβὲ οὔκουν 
ἂη ἀἰν πὶ, εὐ ΠΠ 5] 6]ό μασέξ, οὐκ οὖν 5εγιδ Ὁ. ὙΨῚ 

γν 1162. Ἰλοῤῥίεαν 1ἶδ νουβῖβ ἄρῃ ϑιονδουτ ΓΨ. 20. εἰ 
Ὀιδ οὐδ᾿ Γἀογεϊαία ΙΗ. δ.ὄ σὲ Ἐπδίαεμίππι ἡ. 108, 80. ὄ δὲ βὁμδ: 
Ἰἰαβέδπι θη, δὰ Πίαά, 1. 314. οἱ ἐπ Εἰγπι, Μ, Ρ. 127, 15. 6 

μλαψ.. - φάμα, οἸϑολωρε αι ρϑοωνοδλε ἀρι νόρα,ς. «ἀδι υὐούμμεν υδὴν ὁ λων  ξρωαντν ὁ 
᾿ ΓΥΤΥΕ ῬΨΌΨΨΥΥ ΤΥ ΗΝ , ε ᾿ ΡΨ. 

133 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

χαὶ τἀμά γ᾽ οὕτω μᾶλλον ἄν χαλῶς ἔχοι. 

ΘΟΑ͂Σ. 

οὔκ οὖν πρὸς αὐτὸν ναὸν ἐκπίπτει χλύδων; 

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

ἐρημίας δεῖ" καὶ γὰρ ἄλλα δράσομεν. 

ΘΟΑ4“5Σ. 

ἄγ᾽ ἔνϑα χρήζεις" οὐ φιλῶ τἄῤῥηθ᾽ ὁρᾶν. 

ΦΙΓΕΝΕΙ͂Ἅ«. 

ἁγνιστέον μοι καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ βρέτας. 

ΘΟΑ͂Σ. 

εἴπερ γε κηλὶς ἔβαλέ νιν μητροχτόνος. 

ΦΙΓΕΔΝΕΙἍ. 

᾿ ἢ β ΠΝ ΠΑΡ, ’ γ δ 
οὗ γάρ ποτ᾽ ἄν νιν ἡράμην βαϑρων ἄπο. "4170 

Υ. 1165. ΑἸά. οὐχοῦν 5ἰπ6 ἱπέογγορδίϊομβ βίρμο, υἱ Ψ, 

1169. ΜαγκΙαπάυβ οὔχουν οππὶ ἱπίογγοραίίοιθ. Μίγογ, φυοά ϑεϊά- 

Ἰογυβ οὔπι δοαιθ Μαί ΐαθ τορι άϊαγαπέ ἱπέεγγοραίίοποιι. Ὑθγιπι 

ἀυϊάθπι εδέ, ἴῃ πιοηΐθ άθεγο ὙΠοδπίοπι, ἔμοῖ!θ ἐγθὸ γθπὶ μογίϊοῖ 
Ρῦδδε: δά ἴρβυπι δηΐπι ἐθπιρίαιι Πυοίι5 4114]: δά ποῦ ἀϊοῖϊί ἱος, 
αὐ αἷὲ Βείάϊογυβ. δὲ ἀϊοογεὲ οὐχοῦν ῥάδιον, τοοίθ. Ἰοφπογθίωγ: βοά 
βὶ Πος οπΐββο βέρεϊη γαϊϊοπθαι αἴδογί, δᾶπὶ ἀρογίυπι ὁδέ ἱπίεγγοσ 
βἀπάο δὶ ηἰοδηάμτιπι 6856. Ῥεγρογαπι θηΐπι ἀϊουγοί: 6γ 80 ἡμοίεα 

ἔβδιρρε ἐδηηρζερ αὐὔέωέέ. Ῥτο ναὸν Ῥὰγ, Α. νεὼν. 

Υ, 1170. ΑΙά. οὐ γάρ ποτέ νιν ἀνῃράμην. Ῥακν. Α, Β, 
ΕἸον. 1. 2. οὐ γάρ ποτ᾽ ἄν νιν ἀνῃράμην. Θποπιοάο δπιοπάδη- 
απὶ οβϑοί, υἱάϊέ Μυνγανίι5, ᾿. 
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ΘΟ0.45Σ. 

δίκαιος ἡὐσέβεια χαὶ προβηϑία. 

ΪΦΙΓΕΝΕΙῚ .. 

οἶσϑά νυν ἅ μοι γενέσθω; 

Υ ΘΟΑ͂Σ. 

σὸν τὲ σημαίνειν τόδε 

ΦΙΓΕΝΕΙΑ͂. 

δεσμὰ τοῖς ξέγοισι πρόςϑες. 

ΘΟΑ4“Σ. 

ποῖ δέ σ᾽ ἐχφύγοιεν ἄν; 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

πιστὸν Ἑλλὰς οἶδεν οὐδέν. 

ΘΟΩ“Σ. 

ἴτ᾽ ἐπὶ δεσμὰ, πρόςπολοι. 

Υ, 1171. αγίυβ οδέ δίχαιος σόπογθ ἔδπιίπίθο. ϑθά ποιὰ 
ἀρθεναΐ ΕἸπιβ! οἷυβ δοπιράγαγο Ηφγαο  ἀαγαπι γϑγειπι ΘΟ Ί. εὐὶ δέκαιον, 
τὸ ἃ πιὸ πιρηϊίζη, ΓΟ διρδίαωπέεϊνο 6ϑίέ. [!}π δὐἀποίδέϊοπο δά ἐϊ πὶ 
ΨΘΓΒΌπΙ δυΐοπι ἰππο ἰοοιπὶ ἀἴογοηβ ἀξ, πἰδὶ Ἰοθινάαπι εἰξ δίκαιον, 
Ἰάχυς Μαίμίαθ αυοίμιθ δἰθὶ π᾿ πιθπέθπι νϑηΐββο ἀἰοϊέ, [ἃ γϑγὸ ποὺ 

ἀρίππι υἷος ἰυοὺ: βρη Πσαγοέ δηΐπι δθαμπι 6586, υἱὲ. 415. μΐϊτ5. οἱ 
Ργονϊπβ δ. Αὐ ΤΠοὰβ πο ππΐνογβο μίθίαίθπι δέ ρμγονϊἀοπέΐδιι 

ἰδυάαγε νο]αϊέ, βοὰ ἴᾶπο, 486 ἱπ ᾿μβέγαπάο βίριπβο ἄθῆβ οβὲ ρμοκίέᾷ, 
Ῥοβὲ μυπὸ νϑγβαπι ΜΑγκίαπάμιβ ροποπάυπι ᾿πμάϊοαν!ε ἐγ πηθέγιη, φαΐ 
ἱπέον πιϑάϊοβ ἐγυομαίοοβ ρμοβέ ν. 1182. ἴπ ᾿ἰδγὶβ οβέ, 

ὡς εἴκότως σὲ πᾶσα ϑαυμάζει πόλις. 
Ῥγοθανὶε ΜΑγΚΙα πα βοπίοπεϊαπ οἰ ἀἸθγβ, ροδβιυϊααθ. νογβαπι, αἱ 
116 Ἰυδδογαξ, Μαξμίαθ. Βδοίπμν μεδβδίπιθ, ποῦ βοΐμπι ποά ἰβία 
δβοηξοπίέϊα ἢἷς ἱπιρμογέιιἰδδίπια οβέ, βρὲ οἐΐδπι αιοά ἀγέϊβ ἐγαρίοδθ Ἰεχ 
ἰυδεῖ ἃ στιχομυϑίέᾳ ἐδϊιποίγογαπι βία ὡἀ αἰνίδ05 ἱπέθν ὁ θαποη- 
(65 Ρογβοπὰβ ἰγοοίδίοοβ ρὑγοσθάϊ. 

Ὑ. 1173. Ῥαγ. Α. ποῖ δ᾽ ἐχφύγοιεν ἄν; 
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ΓΦΙΓΕΝΕΙΑ. 

κἀχχομιζόντων δὲ δεῦρο τοὺς ξένους . 

ΘΟΑΣ. 
’ γι. 
ἔσται τάδε. 

ΤΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

χρᾶτα χρύψαντες πέπλοισιψ. 

ΘΟΑἍ“Σ. 

ἡλίου πρόσϑεν φλογός. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

σῶν τέ μοι σύμπεμπ᾽ ὑπαδῶνγ.͵ 

ΘΟΑΩ͂Σ. 

οἵδ᾽ ὁμαρτήσουσί σοι. 

ΙΕ ΝΕΙΑ͂. 

χαὶ “πόλει τιέμψον τίν᾽ ὕςτις σημανεῖ 

ΘΟ045Σ. 

ποίας ταγάς; 

Υ. 1170. Τὐρτὶ κἀχκομιζόντων δὲ δεῦρο. ἘΕἸπιβίεἶιδ γε. ϑΓῸὸ 

δέ, βὶ γογὰ κἷέ Ῥογβοπὶ οὐβογναίίο ὡὰ Θτγοβί. 614. φυρὰ ρῥγοθϑί 
Μαιμίαθ. Βροίθ νογὸ δὶς χαὶ δέ, ἀθ αυο ἀϊκὶ αἀ ϑορὶι. ΡΠ σοί, 
1346. Νῶιῃ ποη ἕαπι αὐρεοίις ἰά αυρά ἀϊοίαμι. ἐγαΐ, ἥμάμι διάάίν 
ἔων αἰϊυά, ͵ 

Υ, 1176. [ἀντὶ χατακρύψαντες, πἰδὶ φυοᾷ Ραγ. Α, χαξὰ 
κρύψαντες. Ἐπιοπάανϊἐ Μυδρτανίυβ. [πὸ ΑἸάϊπα ἶ6 γϑγβιβ ἐθέμβ 

οἐὲ σῶν τέ μοι σύμπεμπ᾽ ὑπαδῶν οοπίϊπυα, οταίίοπο ἐγ νυία. βαπέ 

Τρ οπῖαθ, νἱγοιΐία μοδί φλογὸς Ροβίίαβ.. Νοὺ δρίμπι ἐδί δι 1 

ἱμίογγορμεϊοΐβς αφαυρὰ 4}}} ροβυοτυμί, Νοὴ δαΐπι ηὐυδοιίξ, ἜΜμοδΒ, 
8ρᾳ ἱπίο! ἶρογο 86., ΟὨΓ, οἀρὶία βοοϊογαία γνϑαγὶ νοὶ βαρεογάοβ, ἀϊοϊέ. 

Υ, 1178... ΕἸπιδ οἶυβ, «ιοά. ᾿νε. μαθοηΐ, ποίας τύχας, “ἈΘᾺ 

6886. ἀρίμπι, δρά, μοί. ποέους. λόγους τοημἱτί. ἱπέο  ρ οαί.. Μαύ- 



βὺ 
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ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ. 
Ὕ; ’ , [κ 

ἐν δόμοις μίμνειν ἅπαντας. 

ΘΟΑ͂Σ. 

στεῖχε χαὶ σήμαινε σύ. 

αἰἶαε δὸ ἀοίεπάϊέ ᾿ἰργοόγαμι βογρίυγαπι, αυοὰ 'ΤΊοα5 οχ νόσροὸ 110 
σημανεῖ Βυβρίςοίι ρα οηΐαπι αἰϊψυϊά αυνά ἰασέαπι 5ἰέ πιπείαγὶ 
ορρίἀδηΐβ γεὶϊε.. Αἱ 14 ργογβὰβ αἰϊθησπι δέ, πιπὶ ἀπὰς ἔδοία 5ἰηὲ 
βαιΐς ἰαπὶ ἀδοϊαγανογὶε Πρ ἰοῦΐα, πὰπο δυΐοπι ἀυὰθ ἔαοίοπάς βἰπέ 

νγαθοὶρίαί, δ΄ Ἰΐψυο πιοάο ἀείδηάϊ! ἰδία γεγθὰ ροββιπί, ἐδ πιδὶ}β 
ἱπέο! Προ πάδ βυπί, αυΐθυβ 86 δχροβίεγὶ βἰπέ ορμίἀδηϊ, δὶ υἱάθαπέ 

4086 νἱάοτγὶ ποίαβ βἱέ. Ὑϑγιπι πὸ δος αὐϊάοπι ἤογὶ ρο586 οβίεηπάϊε 
γεβροιδβυη [ρἰ ροπίαθ, 4πὰ6 ποπ πιϊπαίαγ ἀἰϊαυϊά πιαϊ!, βοὴ ἀομιὶ 
πιῶπογο ἰθθεί. Εχ ἡυὸ ἔδεϊϊα δἀρραγοὲ τϑείθ ἰπάϊοαββο ΕἸπιβ οἴτπι, 

πἰβὶ ιοὰ εἱ ταγίιβ νϑγθιπ), 40 ΐς υδὰ8 εδέ Ευγίμίἀ68, ποὴ γϑηϊέ 
ἴῃ πιοπίοηι, [ἀ ἔυϊὲ ταγάς. 

Υ, 1178. δες εχ Μαγκίαηϊ ἀϊβιϊποίϊο πο Ρϑγβοπδγιπι, αυδμη 
οἰΐαπι ἱπ Ῥαγ. Α. εββθ Βοἰββοπδάυβ ἀϊχὶί, δἰ βογὶρία αἰγοιπιῖο- 
τερθαπίυγ: 

Τῷ. χαὶ πόλει πέμψον τίν᾽ ὅςτις σημανεῖ. Θ. ποίας τύχας; 
1Φ. ἐν δόμοις μέμινειν ἅπαντας. Θ. μὴ συναντῷεν φόνῳ; 
1Φ. μυσαρὰ γὰρ τὰ τοιάδ' ἐστί. Θ. στεῖχε καὶ σήμαινε σύ. 
1Φ. μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελάζειν. Θ. εὖ γε κηδεύεις πόλιν. 
1Φ. καὶ φίλων δ᾽ οὐδεὶς μάλιστα. Θ. τοῦτ᾽ ἔλεξας εἷς ἐμέ, 

ὡς εἰκότως σε πᾶσα ϑαυμάζει πόλις. 
υἹείπευπι 116 πογυτι νογβασπι, αὐ ἀπθπὶ ροβὲ ν. 1172. ροποπέαπι 
Ρυΐαγοί, πὑποὶβ ἱποϊυδὶέ. [ἡ ΑἸἰάϊπα φυᾶς ν. 1180. 5644. ἰορυπίωγ, 
βἷς βογίρία δὲ ἀϊδβιγιϑυέα βιπέ, πϑαᾷυθ αἰϊέεγ, υἱὐ νἱἀοίυτ, ἱἰπ οοάϊ- 
εἶδυβ: Θ. στεῖχε, καὶ σήμαινε σὺ, μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελάζειν. 
Ἶφι. εὖ γε κηδεύεις πόλιν. καὶ φίλων γ᾽ οὐδεὶς μάλιστα. Θύό. 
τοῦτ᾽ ἔλεξας εἰς ἐμὲ, ὡς εἰχότως σὲ πᾶσα ϑαυμάζει πόλις. 
Μαγκιαπάϊ μογϑυπάγιπι ἀοβογιρέϊοποπν γοοΐς αυΐάοπι βοαυυίΐ βυπέ, 
4πἰ| μοβὲ ουμ ἰνᾶπο ἔαθυΐαπι οἀϊάοεγιπέ,. Εὐγυπι αυϊάδπι οἰΐωπι ἀϊοίϊο- 
πὶβ υἱεΐα υὐ γοπιονογοιΐ ορόγαη ἀδάογυπέ, βοά ἔπρὶε δογυπὶ αἰ! 6η- 
ἐἶαπι στγαν ββίπια απὰ6 πο ἰοσιπι ἰοποί οογγαμίίο, απὰθ ἱπ ᾿ρδὰ 
δϑὲ βοηϊοπέϊδγιπι ρογνογβίίαθ δὲ ἊἌοπίυγραίοπθ. εγίπιο ἢΠΠυ μογ- 
ἱπόρίυπι 6βέ, αυοά [μ]νρουΐα, μοβέψιαπι 5δαξϊβ ρογβρίοιιθ ἰχίξ. ἐν 
δόμοις μέμνειν ἅπαντας, ἰά μτγαρίογ οπιποπι πϑορββϑίξαίοπι γεροίϊξ 
μῖβ νουνὶβ, μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελάζειν. Ῥαυΐο, 56ἀ μογεῖθ. ποσὰ 
πὴ το πιο νι Ἱ ΠΙοδπίϊ ᾿δος νογθὰ ἱπ ΕΓ βυμ ἐγ θυία. Ναὶ πππὸ 
4οημιθ δαιϊβ εγαΐ ἐΐοογ στεῖχε καὶ σήμαινε σύ, ποάις δάάδογο 
4υοἐ -πϑῆο. ποθ δρυπίο ἱπέο  ρογοί. Αοοθάϊέ φυοά ἴῃ ἐγορμιδίοἷβ 
γογβίθβ, ααογι ἰπ βρη! β ἀπδθ ρογβοῦδο ἰοαιπηνίι, ππῷ δ6πι- 
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ΙΪΦΙΓΕΝΕΤΙΑΩ͂. 

καὶ φίλων γε δεῖ μάλιστα 

ΘΟΑ͂Σ. 

τοῦτ᾽ ἔλεξας εἰς ἐμέ, 

ἩΠΦΙΓΕΝΕΙ͂Α͂. 

μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελαζειν. 

ΘΟ0ΑΣ. 

μὴ συναντῴην φόνῳ. 

ΡῈΓ δδάδιπηιθ ἱποίρογ σψϑγβιπι βοϊοεί. ὙΤαπὶι βοϊοθθσυπι Πυὰ καὶ 

φίλων γ᾽ οὐδεὶς μάλιστα αὶ Εἰπιδίεἶο διοίογο, ἱπ χαὶ φίλων γ 

οὐ δεῖ μάλιστα υυυΐξαταπέ, οἰδὶ σοπδυϊπογαπέ δβοηξοηξίαο, ἔδιμθη ᾿ἰϊυά 

4ιδογοπάϊηι γε υδγιηξ, οὺγ δίς πιδϊαθγὶΐ Ἰοφυὶ μοοία, 48πὶ πὲ 

βοϊεέ μος ἀϊεὶ, ἥκιστά γε φίλων δεῖ. Ἠεπίψας ἐγιμποίγιιπι ἽΠΠΤ Ἢ 

4υὶ υἱέϊπηι5 Βογπι οδί γ γβαπὶ, αυππὶ οιποπάσγο ἀθθογοηέ, μοδβυθ- 

τυπΐ 60 ἰοῦ, 4πὸ δὰπὶ ροπὶ ποὴ ρ0586 βιιργὰ 6δβέ ἀθιιοπβίγαίαπι, 

ΑΒβὶε αἰ ἐαπέαπι μογνογβίἐδέοπι ἱπιραΐθπβ ροοίδο ἀοοίββίπιο. Πὰυγὰ- 

τἰογιπη οδέ ἢΠ6 δῦγογ, ἀπιπὶ ἴῃ οὐάϊςο, 6χ 400 ποδέγὶ πιδπᾶγιπέ 

᾿ἰθγὶ, Ἰοηρὶ νϑγβιβ 'π δηρτιείᾷα ρΡαρίπα, δΒοβο δα α6. υΐ ογράϊ ᾿ϊοεῖ, 

ορρίεοία ποὺ ροββοπέ γϑοίο διγβιὶ ρθγβογὶθὶ, βοά ἔγαςίΐ δὲ οοπιρὶϊ- " 

οδεἱ οββοπέ: 400 ρμότγίαγθαίαβ δὲ ογάο ιθπιβεϊοἰίογαπι, περ] θοίππι- 

416 ἰηϊείιπι γϑγβιιβ ροβέγοπιί, Βοβεϊξαίο ρ'θπυΐπο ογάϊπο μαίεί οπιμια 

φομδογογο ἀμέϊπβίπιθ. Π0ὶ ἀοπιΐ πιᾶπογθ ἰμβϑὶΐ ορρί ἀδποβ "ρμροαῖα, 

βίαϊϊπι ΤΉΟαΒ, υἱὲ ν. 1174. εἰ 1177. ἀεδίσυδέ οὑπὶ 401 ἐχβοαθᾶ- 

ἰὰν ἰυδβαά. Τυπι {Πὰ εοἰΐαπι δἃπιΐοοβ ἃν δάβρεσία ρμἰδουὶ ἀγοθπάοβ 

ἀϊοῖέ, ηποά ἴπ 56 ἀϊοίαπι νἱάθηβ ΤΉοδ5. ἱπέθ Προ 86 οδίεπάϊε οΓ 

ἰά Ῥγαθοίμίαί : οὐπῇῆγπιας ἢ]ὰ, ἰδυδαίαγαθθ ἃ "ΓΒοδπίε, 4υυά Ρἴο- 

βρίοἰαξ βαϊαεὶ οἰνιἐαεῖβ : ααοά 56 φυῦπι πιογίἐο ἕαφογ ἐϊεῖς, δ ρ ὁ- 

τὸιη οἰΐαπι Ἰωπμάδπι οοπβοααϊίαγ. [ἀπὶ ἀΐσαπι ἀθ βίῃ ρα 8, 

Υ. 1180. Ραγ. Α. καὶ φίλων οὐδεὶς. Β. ΕἾοτ, 1. 2. ΑΙά. 

καὶ φίλων γ᾽ οὐδεὶςς Ἐχ Βευθδοϊίαμα θυχίε νυ]ρδίυπι καὶ φίλων 

δ᾽ οὐδεὶς. Ἐδοΐϊο, ἱπέο!!ρίτας, μοι αγθαΐο, βοπιεὶ ὁγάϊπο ἀἰσέοτυμι, 

4υσπι ἱπέο! σοὶ ἴα ποη μοδβοὲ φϑθυΐπα. βογίρίμγα καὶ φίλων :γε 

δεῖ μάλιστα, εὖ ἱπάοοίο οτἰ(ἰοο ἐ]Πδέθαι 6586 οὐδείς, 0. 50π- 
ἰθπέϊαα σομβυϊογοίωγ, "1: πῆμ 

γ. 1181. 1Δϑεὶ μὴ συναντῷεν. ΑἸάϊαα 5Βπθ Ἰοία ̓ βιιρβονῖρίο 

Ργὺ φόνῳ ΕἸον. 1. φόβῳ. ΕἸιιδίοῖο δογθοιύμπι νἱἀοναίαν “μὴ 
ξυναντῶσιν φόνῳ. Ὀϊδρυίξανὶ ἀδ᾽ ορίαίνυ δὰ ᾿Θόρι, ΕἸθείν, 57. 
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ΤΡΙΓΈΝΕΕΙΑ. 

μυσαρὰ γὰρ τὰ τοιάδ᾽ ἐστίν. 

ΘΟΑἉΣ. 

᾽ εὖ γε χηδεύεις πόλιν. 

ἸΦΙῚΓΕΝΕῚΙ͂.Ἅ . 

ΘΟΑ“Σ. 

ὡς εἰκότως σε πᾶσα ϑαυμαΐζει πόλις. 

ἰΦΙΓΕΝΕΙ.ΙἍ“Ζ. 

σὺ δὲ μένων αὐτοῦ πρὸ ναῶν τῇ ϑεῷ 

Θ04Σ. 

τί χρῆμα δρῶ; 

ΦΙΓΕΝΕΙΑ. 

ἅγνισον κύχλῳ μέλαϑρον. 

ὉΔῚ ἀπππὶ παρ ἰέᾳᾷ φ5βοπὶ ἱπίογργοίμίιβ, δώ “μορίθ, τ π6. σ΄- 
δὲμὲ ἐμ σαφάο, Μαίας [ν5. γογυΐβ ἰά. ἔρβυπι βὶμὶ νἱἀθγὶ βρη οατγὶ 
αἀἰχίέ, φιοὰ Θἴγδθοθ οββοί. ξυναγτῶσιν, 1ὰ δρὸ πιῖγογ.. (Οὐπηϊμποίίνὶ 
ἰἰαθο υἱβ εβδί, υἱὐ βἰμρ! οἰΐογ νθηΐαπι αθπ ΤΟΙ ΒΘ]μ γα π 6556 
σοηδοπίδηειπι δἰἐ. ἱπάϊοοῖ ; ορίαίνί αὐ δὰπὶ ὀνθηζωπι ᾿ἰἀπιηυαπι ἔδη- 
ζαπιπυάο οὐρὶαίαπι ἃν αἰΐαπο ἀδβογί ναί, [Ια μος ἀϊεὶξ '"ΤΒΟΔΒ: 

ΝΟΠΡ6 ἕω ἐτι τηϑτῖο ἤσδεαδ πὸ γωὲα οσσωγταΐξ ψὲέαοιξο. ϑὶς 
ὀπἷπι ἰπίεγργοίαγὶ ἀδθοθαπι. [Ια φόνος ἀϊοίαβ οἰΐαπι νυ. 1146. Εέ 
μὸσ᾽ πίοθο ρμοίυϊέ βαὰπὸ ἀοξεπάϊ συναγτῷεν, οἶδὶ σοποοράδηάιμι οβέ, 
πορ ἔπϊδβο ἰάοποᾶπι οδιιββῶπι οὰγ ορίαξίναπι ἷς δοπίπποΐϊνο ρΡΓδ6- 
ἴοεγοί ἘΒυγίρἰ65. Ἀριπογείυγ νοσο δος ἀυοάὰς ἀυθ (αςο γοβεϊοίο 
ογάϊπο  ἰυδίο μοι βεοἰΐογαπι, μἱαγαϊίψας ἰπ βἰηρπίαγοαι μμέδίο. δῇΆο 
Ἰει εἴμαμβ οβὲ ορίαίϊνηβ, οὐ μομάθη, οχ, ἔλεξας. 

ΘΌΟ.Σ: 

χαϑαρὸν ὡς μόλῃς πάμν; 

ΪΦΙἊΙΓΕΝΕΙΑ. 

, « 'ι ἢ »}} ᾽ »,:-ὁ “ « -᾽7 

ἡνίχ᾽ ἂν δ᾽ ἔξω περῶσιν οἱ ξένοι, 

Θ04Σ. 

τί χρή μὲ δρᾶν; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

πέπλον ὀμμάτων προϑέσϑαι. 

ΘΟΑ͂Σ. 

μὴ παλαμναῖον λάβω; 

ΪΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

ἢν δ᾽ ἄγαν δοχῶ χρονίζειν, 

Υ, 1186. [λυτὶ ἅγνισον χρυσῷ μέλωϑρον. Μυδβρτανῖίιβ ορπ- 
ἰοεὶξ δρόσῳ, ὑταθέογθπβ ἑαπιθὰ Β οἰβκὶϊ επιθη ἀδέϊοπεπι πυρσῷ; 488 

ἐαἱἱξ οἐΐααι αἰϊογαπι ἀρργοθαίίοποπι, Αἰδγαπε εχ οβγοιίο: πυρσῷ, 

πυρί. υὰ ἱπέογρτγοίαέϊοπε υἱχ οριιβ, ἄὐπυπι ἐδράϊβ ἱπ ἸΙυδίγαπάο 

βἰηξ υδβὶ. Υ᾽άο, αὐ αἰϊοκ. οπιἐεέαπι, ΤΠμακοπιδομορὶ Απεαυϊξαίο5. Θγαδ: 

οογαπὶ Βδογαβ {Π. 8. γμ. 470. 5ε6ᾳ. ΜΙ ᾳυίΐάρια δος αὐδμνθ 

οἰεραπβ οοπίοοίαγα ποὸη δβα(β ἔμοϊί. ἊΝὰπι πϑᾶμθ δρρᾶγοί. σὰ 

ἀϊοας [ρἱσοπῖα μένων πρὸ ναῶν, βὶ ἱπέπβ Ἰαβέγαγὶ ἐθαιρίμπι ἡψα], 

δὲ σοριυιρπαπέ μαθο γογθὰ βοαιθηί βοθπδθ, ἷπ 488 ἱμέιβ ἐπ᾿ ἔδρα 

εβὲ Τμοαὰβ. Θυᾶγο δὶ δὰπὶ ἀπίθ ἐθιρίαμι ππϑπθγο ἰυθοί, οἰπβηιοάϊ 

φυϊά ἱπηρογαγο ἀδθοθέ, φασά δὲ οχέγα ἐδιωρίυπι δὲ ἷπ ἐθιιρὶο Ῥδρερῇ 
οροτγίοαί. δι οὐ οαιβδὰπι κύκλῳ γορθδυῖ. Νὰπι βὶ οἰγοαπιοῖγοδ 
Ρυγραγὶ ἐδπιρίαπι μγαροὶρὶε, ἔογο ἰά ἰάθπη οβέ δο βἱ ἀϊδαί ΟΠΙΠΘ 

ἐοιρίαπι οπιηϊδυβαιθ ἴα ρμαζέϊι5Β. Πασάθ ἴαᾶπι ΤΙ οαΒ᾽ ρυΐδηάιβ. ὅδέ, ΟΠ ΕῚ 

ἀσπι δχϑιπέ οχ ἔθιηρίο οαρίϊνὶ, νεΐαγθ οαρπξ, πιοχ δυΐεπι ἱπέγο 

ἀρῖγε μαγαΐαγαβ ᾿πβέγωϊοπι ἰρποπ οὐ δασδπι, 4υΐθυ5᾽ οἔ Ἱπίογίογδ 

ἐδμιρὶ!. δὲ οχέοχίογα. εἰίθ. θχρυγχοί. οίπάθ ΑἸά. μόλις. ϑία οὔδπι 

Ραγ. Β. βοά βυρογβογίρίο οθ. Ῥαγ. Α. ΕἸοι, 1. 2. Βγυν. μόλῃς: .. 
Υ. 1186. ΑΙά. ἡνίκα δ᾽ ἂν ἔξω, πημοά σοπέγα πιεΐγιπι 6586 

ἀϊεὶξ Μαικεδο; ΑἸεέογαπε βοριρέαγάπι ργαθθαοιπε Ῥαγίβ. Αἱ Βὶ ΕἸοτγ. 

1. 2. ἱ άρ ΕἸπιβιοίσμι δά Με. 185. χ. τὰν το τιν 



ΘΌΑΣ. 

τοῦδ᾽ ὅρος τίς ἐστί μοι; 

ΦΙΓΕΝΕ ΙΑ... 

ϑαυμάσῃς μηδέν. 

ΘΟΑ͂Σ. 

τὰ τῆς ϑεοῦ πρᾶσσ᾽ ἐπὶ σχολῆς καλῶς. 

ΦΙΓΕΝΕΙΑ. 

εἰ γὰρ ὡς ϑέλω καϑαρμὸς ὅδε πέσοι. 

ΘΟΩ͂Σ. 

συνεύχομαι. 

ἸΦΙΓΕΝΕΙ͂Α. 

τούςδ᾽ ἄρ᾽ ἐκβαίνοντας ἤδη δωμάτων δρῶ ξένους, 
καὶ ϑεᾶς κόσμους γεογνούς τ᾽ ἄρνας, ὡς φόνῳ φόνον 
μυσαρὸν ἐχκνίψω, σέλας τε λαιιπάδων, τά τ᾽ ἄλλ᾽ ὅσα 

προὐϑέμην. ἐγὼ ξένοισι καὶ ϑεᾷ χαϑάρσια. 
«190 ἐχποδὼν δ᾽ αὐδῶ πολίταις τοῦδ᾽ ἔχειν μιάσματος, 

εἴ τις ἢ ναῶν πυλωρὸς χεῖρας ἁγνεύει ϑεοῖς, 
ἢ γάμον στείχει συνάψων, ἢ τόχοις βαρύνεται, 
φεύγετ᾽, ἐξίστασϑε, μή τῳ προςπέσῃ μύσος τόδε. 
ὦ “Διὸς “Ἵητοῦς τ᾽ ἄνασσα παρϑέν᾽, ἢν νίψω φόνον 

«1οοτῶνδε χαὶ ϑύσωμεν οὗ χρή, καϑαρὸν. οἰχήσεις δόμον, 

τὰ ἐς 1189. ΑΙΔ. μηϑὲν οἱ ἐπὶ σχολῇ. Νδο γαγίατὶ γί ἀοέῃγ. 
Ειπόπάδν!ε ϑεμαοίογιιβ Μοϊοί, ογ. ῥ. 113. 

ΟΥ̓, 1492. ΑΙά. ἄρσενας. Ῥατ. Α, ἄρσεν, Ἐπιοπάανίε Ρίοτ- 
ΒΟΠΙΒ Τοτὶβ. Ρ. 172. " 
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εὐτυχεῖς δ᾽ ἡμεῖς ἐσόμεϑα,. "τἄλλα δ᾽ οὐ λέγουσ᾽, ὕμως 

τοῖς τὰ πλείον᾽ εἰδόσιν ϑεοῖς σοΐ τε σημαίνω, ϑεά. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ὑ ε π ’ 

εὔπαις ὃ «““ατοῦς γόνος 

τόν ποτὲ 4ηλιάσιν 

καρποφόροις γυάλοις, 

Φοῖβόν τε χρυσοκόμαν 
υ ; « ἥυὶ ᾿ ᾽ 

ἐν χιϑάρᾳ. σοφόν, ἅ τ᾿ ἐπὶ τόξων 

εὐστοχίᾳ γάγυται, 

Υ. 1101. Αἰά. ἐσόμεσϑα. 

Υ. 1202. Αἰά. εἰδόσι. 

Υ. 1103. θο ἤδϑυϊα, φιδ6 δος οαγιαΐπα οπαγγαίιγ Μαγκίδη- 

ἀπ ἐδβίοβ οοπιπιθιβογανίε: 4] αυυπ θοῦ! β δποοπῖίιπι ΥἿχ παδρ δ 

ἃ ῥτγοροβίίο αἰϊδπαπι νἱάθτὶ ρυββ6 ϑεηβεδξ, τοδίς Γοξαυξδίιβ᾽ εβίέ 8 

ϑοίάϊεγο. ἱπιροάϊέαια ογαϊίοπομι δὶ γοργὸν ἐπ ϊββεί,. πὸπ εββοῖ ἰπὶ- 

φυϊέαεῖβ δοσυβδῃά!8. 

Υ. 1204. ΑΙά. ὅν ποτε Ζ΄ηλίας ἐν καρποφύροις γυάλοις. 
ϑοαίρον “4ηλιὰς, ἰΐεπιαιο ΥἹοίοτίιβ, βῖνθ 16 εχ Ἵοηἰοοίμγα, δῖνο 

ὃχ δὐάϊτο. Ηδραιίυβ οὐ ΕἸπιϑιοίυβ ἱπ οοηβυγὰ Μαγκίδηἀϊ ϑυρρὶὶ- 

ὁπ Ρ. 446. (211. ε. 1͵1μ5.) 4΄ηλίοις. ϑείάϊεγιβ εχ Ζηλέας “ἐν 

. ἔρεϊε 4ηλιάσιν, πιείγο, υὐ νἱάοίυγ, οχίρθπίθ, εἰβὶ. ἱποογίαπι 6δέ, 

ψιοά. ἂν ᾿διέϊδέγορία ἀδρτγοιμαίαγ, ἱπάϊοίαπι, ΥἹΈ δυέομι, ῥγίπιιϑ 

γεν μἰείιιβ οαγμιθα 6586. δη  βέγορ δίοιπ. ϑ'οά “]Πηλιὰς φιίάρμι ἰορί 

πὸπ μοίοδβέ, ημία δά ημσά 5βοίαπι πόθοι τγοίογγὶ ροίεδέ, μάτηρ, 
οαπὶ 60 ΡῈ οοἰ]οσαίίοπ θαι ψογθογιπι ποὸρ μοΐθβέ οοπἰπησὶ: ΟΡΓδ86» 

ἰογθᾶψιθ ποη βοϊδὲ 1αΐοπα ἀϊοὶ “ηλιὰς μάτηρ. Θιοά 5ὶ, κέ νἱ- 

ἀδίυν, 4ηλιάσιν καρποφόροις γυάλοις νεῖὰ Βεγὶρίυγα ἐδί, οοἰνδθ- 
τοῦ ογαῖο ἰὸς πιοὰό: ὃν ποτὲ Ζίηλιάσιν καῤποφόρσις γυάλοις ἐν 

χιϑάρᾳ σοφόν: φέξη οἰήάατα ἐπ᾿ οὔὲς γγωοθγοτὲδ οονσα ῆὲ- 
ὁὼως ἀἰὐδεμα. Νοδαδ επίπι ἴξεὶ ἀδέινὶ “οὐπι φέρεν ᾿δυρυϊδτῖ ῬΡὸ5: 

βιδέ, ἀυθὰ Ὑογθαπι  μεγεποε δὰ ἀπὸ δειράδος ἐναλίας,. φαΐθυβ᾽ νοῦ» 

δε ἰδίαι Ἰηδυΐίαπι, Ογπίδναπι ἐᾶπιθα πιοηίείπ γεβρίοἰδηβ, δβὶρ εἰ εδέ, 
Μοπεοέ δμέθιι πιδίγιϊηι ᾿ ἀπεϊδέγορπίουπι δ, αυοά ᾿ἰδτὶ παθόπέ, οὐδὲ 
ππξαπάμπι 6556 οππὶ τόν. ΠΤ Ἴπ Εν ΤῊ 

Υ. 1206. [ὠθεῖ ρμοξέ γυάλοις 5ἰο:. χρυσοκόμαν «Φοῖβον ἐν 
κιϑάρᾳ σοφόν... δος φιυπι τορυρποηΐ πιθίγο, ργοθα 8. ἐδί Ἰοεο 

510 πιοέιπι 6886 ἰθοῖβον, 4πδαι ἀάδογι ρβίβδθ ποὺ πόπιίδ ἱβέργργο- 
ἐδ5., Ζαυαι 6 Χ οἰ ἰβϑὲπέ ἐγοβ δύ! αραθ δηίθ: χρυσοκόμαν. -Ἰάθο΄ τερο- 

βυϊ, Φοῖβόν τε χρυσοχόμαν. ο΄ ν᾿ ἧς 
πος 4208... Α4, γάννυται. 



ἀν ἩΜΩ͂Ν 
ΠΣ 

νὼ 

τὐπε τα μδανριδρα δόρει ἐμεῖς θεω οαῶθα, τωρ φρῳζαδοις φῆι ἐννοῦς οὰν πρφρωνν σὠπμωσωρι. 
ἰρρο ᾿τὼν - -- ὍΝ ὼω.. “ριῶυ α -- 
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» 

φρέρεν ἦγεν. ἀπὸ δειράδος. εἰναλίας; 
λοχεῖα. κλεινὰ  λειποῦσ᾽ 
Ε ᾽ὔ , ς ᾽ 
ἀστάχτων μάτηρ ὑδάτων, 

᾿ ὑπερ μὸν " 
τὰν βαχχεύουσαν Διονύ- 

σῳ Παρῤνάσσιον κορυφάν, 

ὅϑι ποικιλόνωτος οἰνωπὸς ᾿'δράχων 
σχιερᾷ κατάχλαινος εὐφύλλῳ. δάφγᾳ, 
γᾶς πελώριον 

’ γ “Ὁ 

τέρας, ἄμφεπε μαντεῖον χϑόνιον. 

ἔτι νιν, ἔτι βρέφος, ἔτι φέλας 
Ἁ ἐπὶ ματέρος ἀγκάλαισι ϑρώσχων 

5», . ἡ -Ψ 

ἔχαγες, ὦ Φοῖβε, μαν- 

τείων δ᾽ ἐπέβας ζαϑέων, 

τ, ρίποδί, τ᾿ ἐν χρυσέῳ 
ἈΤ ’ ΤῊΝ Ὁ οοϑάσσεις, ἐν ἀψευδεὶ ϑρόνῳ, 

᾿ πἩπαντείας βροτοῖς 

ὅδε». Δ..νχ. ν᾿. 

’ ἼΤῸ 1209. τρέρεε, γε», Ρὰγ, Β.. φέρειν. νιν. Ἑρτερίο, ϑεϊάϊο- 
τῦβ φέρεν ἵνεν.. οίπάθ ΑἸΙά. ἐναλίας.  Ῥατ. Α. Β. Εἴοτ. 1, 3, 
Ὑἱοί. -εὐνᾳλίας.: 

ἬΠΠΝ 4240... ζστάχκτων ὑδάτων 'ποπ' ᾿οὐπι Πα νάσσιον κορυ- 
φᾶν, υὐ Νεοϊάϊογο νἱἀοναίαν: 56 οὑπὶ. λοχεῖα ὅρων φερηγροήθμρε υ 

εϑοὸ Ῥμοπάϊε Μαυ δο έοίε᾽ αὐΐοπι ὀννοτιβ ἔποριμι. θυνίνπι : ν᾿ 
Οὐ. 96]. 206. ' ᾿ 

ὙΝ ὰ δὰ 1213. ΑΔ; ἸΓαρνάσιον. 

Ἶ 9,121, νεῖ. κατάχαλχος, 4ποὰ ἀρογίρ οογριρέπαι 65ΐ, 

ϑοεῖραϊ,, ἡυοά. δὐ βοπίοπεα ψοβία!αθας, οἰ ΜΠ θκάσαμι [ογπιὰ ἴπ- 
ἰψοηεῖ Ἰονἰββίπια, 86 Ῥθη8 μυῖαι πυξα οι τοβεϊταξαι 6556. Ἀρβαγοθϊέ, 
σρακίχλφενος, δάδρῃάμιπι Ἰοχίοἰβ΄ γοφαναΐμμι,, ἰδ αὐ ὰ5. απο κο- 

ταχλιενοῦν «νορίνανα, δρέ, ϑἀμοίμένμα. Ἴαμ, εὐφύλλῳ ργμεδιθγυπὲ 
ορα, Ῥατιβίθηβοβ 1οἐ, ΕἸογθηξίηὶ. Αἰά.. εὐφύλλω. ὁ 

Υ, 1217. 1ἰρεὶ ἀμφέπει. Οοττοχὶξ ϑϑοϊάϊοσιιϑ,.. 

Ὁ γο 1218... Ελθεν μεν. 

ὍΝ 582, Ἷ Ῥαν.᾿Α. χερσέῳ. Μά δά ν, 1247. 

υπα γρο 82 4.. Τήντὶ διο: ὁ ψιαντείως, βροτοῖς. ἀναφαίνων. ϑεσφὰ 
των ἐμῶν ἀδύτων, ὑπὲρ Κασταλίας ῥεέϑρων με κοόσᾳ «ιέσον Ῥᾷς 
ἔχων μέλαϑρον. Ῥταροίατο Μυιβοτανίηθ μέμιων, βουβθνάαπι; υἱάϊέ, 
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ϑεσφάτων γέμων 

ἀδύτων ὕπο, Κασταλίας ᾿ῥεέϑρων 

γείτων, μέσον γᾶς ἔχων μέλαϑρον. 

Θέμιν. δ᾽ ἐπεὶ γᾶς ἰὼν 

παῖδ᾽ ἀπενάσσατο “ 

5 ὅ ἀπὸ ζαϑέων 

χρηστηρίων, νύχια 

χϑὼν ἐτεχνώσατο φάσματ' ὀνείρων, 

οἱ πολέσιν. μερόπων 
«ε : - ἦν 2 

τά τὸ πρῶτα τά: «Ἶ ἔπειϑ᾽ ὅσ' ἔμελλε. τυχεῖν ϑ 

αϊπαβ ἴδιο ἴα ὁὸ, ηιοὰ ϑέσφατα νέμων Ἰέρὶ νό δ, ἤδᾳμό ἴη- 

ἐδ! !οχὶε ἀναφαίνων οἷν Ἱπέεγργόξο αὐδογιρέμπι ἐξβὸ : φίὰ ποῦ μυρὶξ 

ϑοϊάἀϊοταμα, αἱ ὑπὲρ ἴπ ὕπο πιπέμξαπι ἴππχὶς ὅμπὶ ἀδύτων. “ΝΟ 

παῖς Μυβρτγανίιβ γεῖτον Φοποοἷξ, ' ἐϊὼ χω 

ΟΥ̓͂, 1528.. 1ἱργῖ. Θέμεν δ᾽ ἐπὶ γᾶς ἰὼν, πὸ 

ζαϑέων εἰς. ϑουϊροῦ οὲ Οδπίογυβ γοβεϊίαδευμς ἐπεί, θφο586 γἱάθς 

ἐὰν Πυϑῶνος μυβὲ ἀπενάσσαιο. δ ἰιυΐῃδ γοτϑὶ δοέγα. ρμοξοβίβίθ 

ἀἰχὶε. ΕἸπιβι οἷα. οὐ΄ δοά, 163. βοά. ἱμοδέ ἕβπιοα δαυϊά,. φιοά δἰ 

οι Γοογαίων, ἀ6. 410. ἀϊοίξαν, - 

γ᾽ 1131. ΑΙ4, γϑὼν ἐτεχνώσοτο φάσματα, οπάβδο: ὀνεήρθων: 

Οοδά. ομμοθ χϑὼν τεχνώσατο φάσματ᾽ ὀνείρων, πο ἐχοθρέό 

Οκοηϊθηδὶ, ἀ6 4ποὸ. Ὠσπ γογὰ ἀἰχὶί «Μαιζνίδει, ἐμ ον λὲν «([ὴ 

Υ. 1534. Ἰλυτῖ ὅσα τ᾽ ἔμελλε τυχεῖν,᾿ ἀυσὰ;, πο ἐδηεια Ἃ 

ϑρορίαίαγ, οοιπραγαγί μοΐοδέ εὐπὶ 10 Βορμοοῖβ ἴηΏ Ἀπέϊροπδο ψ. 

διί. τὸ τ ἔπειτα καὶ τὸ μέλλον καὶ τὸ πρῖν᾽ ἐπαῤκέσει. “ειό 

δαΐεπι απππὶ τορυροοῖ, οογγίχοπάαπι οβέ. Ναπι΄ αυοᾶ 171 βυβρίοδς 

ὕαῦ, ἴορεπάσπι 6656 ἀπὸ γᾶς δεράδος. εἰναλίάς, ᾿ ποῦ Ροίεβι δά- 

πεῖ, φαΐα ̓ ᾶθο ἕογπία, δεράς, πὸπ δὲ αἰππηὰθ οοἱ πᾶ, μαι σὰ 

ΤΩΣ φοηνοπὶε ἴθ ορθο.}}8 Ῥμήοοῖ. 491. ᾽αυϊ ἕδη ΨΕΓΒΙΙΒ οἰαάι 

{15 πιο ϊβ φοτῖρὶ ροίεβί. Τμαιο ἐξαπδροδιία οὐρι δοίμδὶ ὅο᾽ Ἀ Ελλὲ 

τυχεῖν 8. Ἠὸς φημι πιο ογδα θ 115 ἐδ ε βογίρίπαι υΐδεο, ἀπ ὰμ 

ψιοά Βείάϊοτιβ οὐϊάϊε ἅ τ᾽ ἔμελλε τυχεῖν. δος ὀρροτιπηϊαξα ἐος 

τῆχα ἅπας ἱγὶ ἀυοί δά ἈπΙρΌπαΘ ἅπθα᾿ ἰπάϊσαν!. Ὑούβαπν οὐπι- 

αἰδιϊόγαγαπε Ῥιαίοπῖθ ἴὰ Ῥαγπίδπίάς Ῥ. 141. Κ᾿ (Υ. βυργὰ δὰ ν. 904. 

ϑϑεδα : 2έ δαί; τὸ ἔσται καὶ τὸ γενήσεϊαν καὶ τὸ γενῃϑήσεται 

τοῦ ἔπειτά, πού μέλλοντος; ΤΑβεὶ ὀπιπθβ. τοῦ ἔπειτα. "τοῦ, μέλ» 

λοντος. Αἰδεγαι ᾿ἀγοδαϊαία οὐδ ἀεἰοπξν 4095 φτιδοίογοα ϑϑδθο 

δ΄ Ναδβδνα ἐπ᾿ ἀϊβείηοεῖβ γενήσεται εἰ γενηϑήσεται; ἅσθθ, ἴον 

{ὁ Ἰοοο μοβυῖέ ΡΙαίο. “""΄- "ΒΒ, ἼΣΟΙ 



λ 

ταδο νΑρυϑίαν θενῥλδνλωλδ ζἴὰν ἐδφνυραιμ, δι ζ μερυνς δηρόν ι τελῶν τιον, Ακρονεώαν, εκ ἀρονφριμώξα,. στ ταρο τττνς 

Ὸπ------ 
Νμδμο κων. το ως ----- ᾿ 

ὕπνου κατὰ δγοφερὰς 
εὐνὰς γᾶς ἔφραζον ἄνω" 
μαντεῖον δ᾽ ἀφείλετο τι- 

μὰν Φοῖβον φϑόνῳ ϑυγατρός- 
ταχύπους δ᾽ ἐς ᾽Ολυμπον ὁρμαϑεὶς ἄναξ 
χέρα παιδγὸν ἕλιξ᾽ ἐπὶ Ζηνὸς ϑρόνον 
Πυϑίων δόμων 

χϑονίαν ἀφελεῖν μῆνιν γύχιον. 

Υ, 1235. ΑἸά. ὕπνου κατὰ δνοφερᾶς γᾶς, εὐνὰς ἔφραζον. 
γαῖα δὲ μαντεῖον ἀφείλετο τιμάν. Ὀὐομδβοπίέϊππξ οοάΐ668, εἰδὶ ᾳφυοὰ 
Ῥαγ. Α, ΕἾογ. 1. 2. τὴν μαντεῖον Βαθοπέ, βοά ἴῃ Ραγ. Α. ΒΌΡΘΓ- 
βογρέιιβ ἰΐο ἀγέϊουϊβ, ὑξ πὶ ἀΡ, ἱπίθγργοίθ ἀρροβίξιιπι 6556 δρρᾶ- 
τοδί. Μείγα. ποῃ οομρταππέ οὐ) βίγορ ἰοἶβ, γοροίϊωπιᾳιιθ ἱπόρεϊδ- 
δίπιθ ΤΟ ΓΒ ποπιθὴ Γ᾽ αἴα δέ, υϑὲ 5οῖα οοριυϊὰ Οριι8 δγαΐ, Νοη 
ταΐηιβ Οὔδοιγο ἐϊοίιπι ὕπγου ᾿καξὰ δνοφερᾶς γᾶς εὐνάς, φυυά 
ΘΧρ᾽ΐοαγο βίπάυϊι δ οἰ ἀΠογιιβ. Μυβ ΓανΒ Ἔχρυΐδο γᾶς ἰεροπάμπι 
Ρυίαθαί ὕπνους κατὰ δνοφεράς τ᾽ εὐνας. ὙΓαπβροβὶεἷβ γεγρ δ, 
Ὁδ ὙΘβ Ροδβέα!αί, ἴδοι !ο τ βεϊεα! Ῥοέυϊέ γογθαπι, υπάς Ροπάεγοί γᾶς: 
ὕπνου κατὰ δνοφερὰς εὐνὰς γᾶς ἔφραζεν ἄνω" μαντεῖον δ᾽ ἀφεί- 
λετὸ ἐϊμάν. 

Υ, 1240, ΑΙά. γέρα ψεδνὸν ἔλεξ᾽ ἐχ Ζιὸς ϑρόνων. Ῥατγῖβ. 
Β, ΕἸοτν. 2. πἐὐξευυίίι Ἔϊος. 1. παιδνὸν, αυοά εδοπίοοίατα αδόό- 
υυΐιβ ογαΐ ϑοδι ρογ, Τυπιὶ Οχοη, ἔλειξ᾽ Ῥαᾶγ, Α, ἔλιξ᾽, - Ῥαᾶγ. (Ὁ. 
Ψίοι, - ἕλιξ. ειάϊογιβ ἕλεξεν, πιθπΐδπι μοθίδθ ποὴ Ρογβρθοίαπι 
δὺ ἰπίεγργοίιβ 6556 οσὐπέρπέοηπ, αἱ ἐς “τὸς ϑρόνον γοαυ!δινοσιηΐ. 
Ἀθίςοΐ: οἷαι Αρο  ἰποπὶ μι θγίίοπι πιᾶπαπι 6 ᾿ΟΥΪβ 80 0, ἡπμβὶ δἱ ἔε- 
πγθῃ, βογοτοί, γίργαβϑβθ. αὺ0 Ῥγεβίοαπι ἀθπαπι᾿ ἃ δυθέογγαπθα ἀθὰθ 
γαδιϊοἰπαίίΐοης |ἰδογαγοί, ᾿ δῖ. ρμογβρίοὶ οἰΐαμη αυϊὰ ποῦς ᾳυοά [ονὶ 
τίβιιπι πιυγογεί, Αἱ ψϑῦο ἀϊβογίβ ροθίἃ πο ἰιος γίβίββα [ογϑπὶ 
ἀοῖε, βοὰ «οά ρΡίογ ἰηΐδηβ γοοΐα δά 86 νϑηϊββοῖ, ροροδοϊδββοίηιι 
Ργδοβι ἀϊαπὶ ογουΐϊ. Ἀφοἰδβίπηθ ἰυἀϊοατγιπξ, υὶ μὐομδινως ΠΙΆ ΠῚ 

ΟΠ ποι αἱ ΙοΥἱβ 50 πηι, αὐ αμἱ οτγαίμπι γβηῖγεί, ἀϊοὶ ἀευ 886 
γιδεγαπέ.. 564. Βογίθοπάσμπι ὁγαξ ἐπὶ Ζηνὸς ϑρόνον, {0 ποη οί μπι 
ϑοριγαίρ, δΥ]]δινάγαμι ἸΘΠΒΕΓα β γορ οῖβ δοαιδίυν, δορὰ οἴΐαμι γϑοίδ 
ΤῊ ̓ Πθγῖβ ἰορὶ ἕλιξ ἀργαγοί, 

Υ,.1242.. [ὑεῖ : χϑονίαν ἀφελεῖν. ϑεᾶς. μῆνεν, νυχίους τ᾽ 
ἐνοπάς. ̓. -Θυυμι πῃ}. 5ἰὲ Ἰδουπῶρ ἷῃ δίγορ οἶβ βυβρὶοἶο, ἔφοϊ!ο 
ηΘΓΟΓΙΠῚ ἰηαϊοῖο ᾿ηξο Πρ έαν », ἃὺ ἰμπίογργοέϊδηβ οὐ ϑεᾶς ρμτοξεδοίαπι 
οϑδο οἱ νυχίους τ᾽ ἐνοπάς, αὐ ᾿ροδίγοπια. γοῦθα διὸ Ἰοθο. γοβέϊευϊε 
ϑοίάϊονι, νυ. 1246., Ηἰς ἃ ὀχρ οαπᾷὶ οδσββα οχ ἰἰΐο νογβὰ δά- 
βογὶ μέ. πιργυμέ.. Παφυθ ῥγὸ ἰΐβ μοβιυὶ νύχιον, ομἱ γϑεὺο οχρ! ἰοθπάο 
ἰηβογυίοθαπί, Οαοίογαπι νἱάθ ὡὰ ν. 1247. 
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γέλασε δ᾽, ὅτι τέχος ἄφαρ ἔβα 
πολύχρυσα ϑέλων λατρεύματα σχεῖν" 
ἔπι δ᾽ ἔσεισεν κόμαν. 

παῦσεν νυχίους ἐνοπάς" 
ἀπὸ δὲ μαντοσύναν 

γυχτωπὸν ἐξεῖλεν βροτῶν, 

χαὶ τιμὰς πάλιν 
ϑῆχε “οξίᾳ, 

πολυάγορι δ᾽ ἐν ξενόεντι ϑρόνῳ 
ϑάρση βροτοῖς ϑεσφάτων ἀοιδαῖς. 

ΑΓΙΓΕ.ΖΟΣ. 

ὦ γαοφύλαχες βώμιοί τ᾽ ἐπιστάται, 
Θόας ἄναξ γῆς τῆςδε ποῦ χυρεῖ βεβώς; 
χἀλεῖτ᾽ ἀναπτύξαντες εὐγόμφους πύλας 

ἔξω μελάϑρων τῶνδε κοίρανον χϑογός. 

ν, 1245. ΑἸά. ἐπεὶ δ᾽ ἔσεισε κόμαν παῦσε νυχίους ὀνεί- 
ρους. Μυδρτανίβ ἐπεὶ ἴῃ Ῥγδθροβι ἰοποπι πιυξαπάμιπι νἱάϊ. [ἀοπὶ 
σείσας, ποῦ ἱπιρτγοθδπίο δοίάϊθγο. β 

Υ. 1246. Θυοά [᾿τὶ μαῦϑοπέ, παῦσε νυχίους ὀνείρους ἱπίον- 
Ργοίβέίοπο ἴῃ ογάϊΐποπι γοοορία νἱ(ϊαίυπι οβϑε οι ἀΐθγιιβ ἰωξο! οχὶξ: 
4ἱ ταϑεϊὑΐὰ εχ ν. 1242. σοηυΐπα γθ066 βογίρβὶξ παῦσεν γυχίους 
τ΄ ἐνοπάς. (υρυϊὰρ δἀϊεοίίοπ. ποη Ορι8, φυϊὰ μὶα νεγϑΐβ ἀθοίατά- 
ἴὰΓ υοά πιοάο ἀϊοίιπι εδι, ἔπι δ᾽ ἔσεισεν κόμαν. 

ἐν δι 1247. Ῥαγ. Α, τὲ τοῖοτε Βοίββοπιάια , δὲ Αἰὰ. λαϑοσύ- 
γᾶν, «Μυερτγανὶο ἰεβές ἄπιρο. σοὐά. Ραγ. (ρυίο Β. (.} μαγτοσύναν, 
φυοά νἱγὶ ἀοοί! οοαἰοεΐίαγα δγαπξ αββϑαυυς. οι γι. δὐϊάϊε ἀπὸ 
δὲ μῆν ϑεᾶς νυχτωπόν, γμυΐδηθ ΐσ εὐἰ!οσαπόϊηι 6586. μῆνεν, 
ᾳυοΐ ἱορίίῃν ν, 1242. ἰἰΐις διέοπι ἐγαπβέμ τὶ μαντοσύναν, 5Βετίνοηδβ 
χϑονίρν, ἀφελεῖν. ϑεᾶς μαντοσύναν. Νοῆ ορυβ ἐβέ μᾶς πιμέμξϊ πε, 
4υμπι. μοάϊς δοπβέοέ χρύσεος αὖ ᾿γεῖεὶθ. οέ ἐπ “πιεϊ οῖβ ἐγοβίσονγαιι 

οἰἰάπι μγίπια οογγδρία ἐϊοὶ. 

Υ, 4268. Ναποίιιδ, υὐ φτγανὶ ὑγροηΐο. ρογίσυϊο, οπιπὸβ δἰπιμὶ 
ἱπαϊδεϊποία δρρει!δέ βϑογογιιπι" δἀπιϊηἰδίτοβ. Ηΐως ἐβέ, ᾳυοά γναο- 
φύλακες, ἴα φυΐδιβ σἤο τι ἐδ, εὐ βώμιοι ἐπιστάται, υοά Ρἴο- 
Ρεΐα πὸπ οδάϊέ ἴῃ οδόγαπι, γοςᾶπι, 

ἔεπνησ ἤρ᾽, Ταινν. 10 



ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, εἴ μὲ χρὴ κχεχευσθεῖσαν λέγειν ον 

ΑΓΤΈΜΖΟΣ. 

βεβᾶσι φροῦδοι δίπτυχοι νεανίαι 

᾿“γαμεμνογείας παιδὸς ἐκ βουλευμάτων 
᾿] “-» »" Ἁ ,’ 

1260 φεύγοντες ἐκ γῆς τῆςδε καὶ σεμνὸν βρέτας. 

λαβόντες ἐν κόλποισιν Ἑλλάδος νεώς. 

ΧΟΡΌΣ. 

ἄπιστον εἶπας μῦϑον: ὃν δ᾽ ἰδεῖν ϑέλεις 
- γ - ᾽ 

ἄναχτα χώρας, φροῦδος ἐκ ναοῦ συϑείς. 

ΑΓΓΕΟ.ῸΟΣ:. 
μὴ ον ᾿ ᾿ ; 

ποῖ; δεῖ γὰρ αὐτὸν εἰδέναι τὰ δρώμενα. 

ΧΟΡΟΣ. 

- 7 ,ὔ 

06 οὐχ ἴσμεν ἀλλὰ στεῖχε. καὶ δίωχέ γιν 
ἢ ᾿ ΐ : εἴ εν ᾿ 

ὅπου χυρήσας τούςδ᾽ ἀπαγγελεῖς λόγους. 

Υ. 1257. ΑἸά. τί δ᾽ ἐστιν, εἰ χρὴ μὴ κχελευσϑεῖσαν λέ- 
γεν. Ῥαγ. Β: ἢ χρή.  Τάτο νἱέυροίας Μδε ΐαθ ᾿ΠΠογαμι. ἐυ ἀοίμπι, 
4υἱ ομογαπι ἀΐοογο μυΐίαγαπί: φρΐέεί 67} 8ὲ τοϑατθ ἔέεοε᾽ φμοα 
“0941 ἐφί5886ς δέπε: αὶ πορ ἃηέθ ΠΌΔΈΓΟΓΟ ΟΧ Βυπόϊό, αὐυδπι 40 }5 
ἰμ5805 δῦ, ἰϊοθαί. “δαιθ. μροθαΐξ. 'ἰρβὲ ἔμοπεϊπρὶς σοηὐδὝίιγαπι δά 
Μεάρφαπι τ. 73. τί δ᾽ ἔστιν; εἴ. μὲ χρὴ -κελευσϑεῖσαν λόϑευν,, δά 
κἷέ: εὐἐσ ογ5ο.. μὐ ἑμδϑα οὐ ἐξέο οἰοφοΐὲ »οϑϑὲρ: φιέεί πεοὺ- 

. ἀἰστέδ. Ἀρεγίο [αἰδα εβὸ θο ἱπέογρεοίαεο, . Νὰπι ποβοῖῥθ. 56 δἰ δι- 
Ια φθογὰβ δὶ δἱζύ σοχ. Ἧος ἀϊοιί: φοωρέε 688, δὲ το αὐσόνο, ἐπὲα- 
φάρα, (1.6, οροτέφέ φὠὲ δὐέ, Βὶς, ν.. 611. ὃ 'δὲ σφαγεὺς" τίς; 
εἰ τάδ᾽ ἱστορεῖν μὲ χρή. , πη μᾷ Θὲ 113 

Υ. 1260... Φυγόντες οοπίοοὶέ Ἰω θΙπάογῆμβ, ποαὶ ἐπα]έ, ' 

Υ. 1165. ῬαΓ, Α. Δλλ᾽ ᾿ἴσμεν. πρβλδὉ ΥἼΝ 
"ἃ ΕΥ̓, 1266. Ραγ. Α. ἀγγελεῖς. στο οἰτὰ 

Η7 

ΑἹΤΈΜΖΟΣ... 
δν» » "] --« ; ὁρᾶτ᾽, ἄπιστον ὡς γυναιχεῖον γέγος, 
μέτεστί ϑ᾽ ὑμῖν τῶν πεπραγμέγων. μέρος. ἡ 

ΧΟΡΟΣ. 
’ ’ ᾿Ὶ ς«  .υ» “- ᾽’ “- μαίνει; τί δ' ἡμῖν τῶν ξένων δρασμοῦ μέτα; 

οὐχ εἶ χρατούντων πρὸς πύλας ὅσον τάχος; 

4ΤΓΡΕ.0ΟΣ. 
}] ’ 3. Ἅ » ΕΝ ς Α  «. οὔ πρίν γ᾽ ἂν εἴπῃ τοὔπος ἑρμηνεὺς τόδε, 

" 3 » " 3 2 » 2 Α ’ εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐχ ἔνδον ἀρχηγὸς χϑογός. 

Υ, 1268. Μαρκίδηάιια πιαϊοίνας μέγεστι. χὐμῖν, δοίάϊογυα, μεέ-... 
τέστιν ὑμῖν. Θυοά Μαεειίαα αἱέ, ᾿ ἀϊδοηάμπι ἔυϊβθδαε, ἄπιστόν τέ 
ἐστι πᾶν γυναικεῖον γένος, μέτεστί ϑ᾽ ὑμῖν, 5οὰ ρμτὸ 60 ἴῃ ΡΓΟΓΟ 
πθαιῦγο Ἔχοϊαμμαίίοπθ ὑβιν 6856 μορίαπι, πὲ ἱπ Ηφροιθα ν. 332. 

αἷαῖ, τὸ δοῦλον ὡς χακὸν περυχέναι, , 
τολμᾷ ϑ᾽ ἃ μὴ χρή, τῇ βίᾳ νικώμενον, 

ἰά ἔδίθου. πιὸ ἃ γαϊΐοπθ ἤδθγὶ ροββίέ, υὑξ ργο ᾿βϑηξθηξίὰ ῬῈΓ τε 
βοηυδηίϊ. βομέρπεϊδθ ομροβίέα ροπϑῦθ δχοϊαπιαίϊοπθα ᾿ΐεθαξ , ποῦ 
Ρθεβρίοογο, Νφαϊιθ ᾿ΐο πρᾳιθ ἰβ. ἤφουνα ἰά ἐβοίαπι, βοὰ βἱπιρι οἰέον 
ΡΘΓ φοριυΐίαπι δάποχα οβϑέ αἰΐθγῃ μὰγβ ἀΐοί, ϑιιβρίοδίις ἐγαμάθαι 
πιμοῖιθ, 4πο0ἀ ἰδία πέοβ. 15 ἀΐφογα ἃπἰπαάνετγεϊς οχἰΐββθ Γ 
6ΘΧχ. ἐεπιρὶυ. ἸΙίαημ6 ἀϊοὶξ: φέαοίθ, ψώαμε ροηωμε αρρρδέδόνσ 
βϑόνεδ: μωνγζοέροδφω . οδ67ὲ6 γωσέπμοτεδ. 

Υ, 1269. ΑΙά. τοῦ ξένων δρασμοῦ. Ῥαν.. Α. Ο. ΕἸον. 1. 
2. Υἱεί. τῶν ξένων δρασμοῦ, τεοίδ, ποι, υὐ Μαγκίαπάο νίβιω, 
φυοά Θεοβίεβ εἰ Ῥυ)]αάοβ μαβδβίπι οἱ ξένοι γορδηξιγ, βϑὰ 4υοά δαᾶες 
ποέϊο δηϊέα 6ξέ, διέογα δυέθιη. ἱπβηϊα. Ῥοίωμογαε δαΐπι ἀϊεὶ, πῶς 
αἰτιαί ἐσμὲν φυγεῖν τοὺς ξένους. ὠνμτιν 
εἷς 4370, ΑΔ. Ββαπο νϑεβι παμποῖὶο, φαΐ ᾿δυΐοπι δου ει 
ἄσυ, ομβογο᾽ ἐγίδιυιϊέ, Αεἰπιρβάνογεϊ! δγγόγοῦι Ηθαεμβ. Κρατούν- 
τῶν πύλας τορίαμι ἀϊοὶί. Ὥς 
ΤΥ, 1271. ΑΑά. εἴποι. (ὐοπίυοέϊνωπι τομοπὶ ἱπββογαπέ Ῥον- 

πυρεῖα δὰ Ατίβέορι; γεβρ. 8349. ΕἸ πιο δίιι5 δὰ Μωγκιαπάϊ Βυρριθθὰ 
τ, 946, Βἰοπιβεϊἀΐεα. δὰ Ρὶ οπιοῖν. ν᾿ 795. εἰ, φαΐ ἐεδεϊπωπέον ἕη- 

ἐΐϑεο.. μάθε Ῥμοδηι. νεγῦα οὔεγθαβ βογι δὶ νοϊυΐε πρίν 
γ᾽ ἂν εἴπῃς; ἑρμηνεύς, τόδε, Οἀπρετοβ δὰ Εἰδσίν. Ρ: 311. ϑείά- 
ἰεγυβ ἑρμηνεὺς Ῥτὸ εἰπιρίἰοὶ τὶς ἀϊοιάπι Ρυέαθαί. Νὼἕ δος αυἱάδιι 
Ῥγοῦραι, πἰβί. ἐξ μὲ, αἰθνὰὶ φάνογυ δ ρμοϊοδία. ἴῃ 60 ποιιίπα ἰμδὶέ: 
εἶδον φωΐε ἀέσεοις. 

105 
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ὠὠὴ χαλᾶτε κλῇϑρα, τοῖς ἔνδον λέγω, 

καὶ δεσπότῃ σημήναϑ᾽ οὕνεχ᾽ ἐν. πύλαις 
1γη7δ πάρειμι, χαινῶν φόρτον ἀγγέλλων κακῶν. 

ΘΟΑΣ. 

τίς ἀμφὶ δῶμα ϑεᾶς τόδ᾽ ἵστησιν βοήν, 
πύλας ἀράξας καὶ φόβον πέμψας ἔσω; 

ΑΓΓΕΖ0ΟΣ. 

ψευδῶς ἄρ᾽ αἵδε, καί μ᾽ ἀπήλαυνον δόμων, 
ὡς ἐχτὸς εἴης" σὺ δὲ κατ᾽ οἶχον ἦσϑ᾽ ἄρα. 

ΘΟΑἉ“Σ. 

1280τί προςδοχῶσαι κέρδος ἢ ϑηρώμεναι; 
ὍὌ ἃ 

Υ. 1273. Ἐχϑρροίαί ρδυ  } βροῦ ππηοΐα5, δοσυϊά τοβρῦπδαγαθ 
δἰηί, Νοὴ γοβροπθηζ υβ 'μβ6 μυϊίαξ ἔυγοδβ. 

Υ, 1274. Ῥὰγ. Α. οὕνεκεν. πύλαις. 

Υν. 1275... ϑεϊιαθίογιβ οὐΐάϊε ἀγγελῶν. Νοη ἀΐχογίπι., 9 
δοϊάϊογυβ, {(οἰεγαπάμη 6556 ργαθβόηβ, πυρὰ ἰδία πόδι πὸ πιῤΐβ 
ΒΌΡΓΔΙΏΓΙΒ δἰἐ, απ παγγανογὶε ἰὰπι οἰογο, βοά ἀϊσέιπι οβϑδ' Ῥεοῖ.- 
Βῖπιθ᾽ οἱ ργανββίπιθ, αυΐω ἰάθη οβδὲέ ἂς φέρων ἀγγελίαν. “Νυῆ]ο 
ψπθθο ᾿σοιπραγαγὶ ρμοίοβέ οὐ ἰθς ἀϊδέο ἡ 4 «αοά ἰωΐγὰ ν. 1378. 
Ἰερίίγ: δ λυ ὰ: 

κἀγὼ μὲν εὐθὺς πρὸς σὲ δὲῦζρ᾽' ἀπεστάλην 
ἢ ἡ σοὶ τὰς ἐχεῖϑεν σημανῶν, ἄναξ, τύχας. ΠῚ ἐ 
γν 1277. Τάνεῦ Ῥ, ἱ, 6. Ῥαγ, Ὁ. Εἰονν 1... 2. οι, τ νόψον. 

Βοείο ΑἸα. φόβον, ψνὸ ιὼ νυδὲ Ῥᾶγ. Α. τὸροῖῖς πύλας 55 
Υ. 1278. ΑἸά. ψευδῶς ἔλεγον οἵδε καὶ μ᾽ ᾿ἀπηλαλλὸν 

δόμων. Νεο ναγίαπε Ππνγὶ, πο ἀαὰ Βκὰν. ὃχ πιαΐὰ ᾿ουγγδοιίίομο 
ψεῦδος. Μυϊίμθ᾽ ἐχβέαπε ουπίοοιυξαθ: Ηδαμηΐ ψευδῶς λέγόθσαι "δή 
μ΄; Μαγκ)απάϊ ψευδῶς ἔλεγον αἵδ᾽, αἱ μὴ Μυθρναν! φύδρο᾽ ἔχέ- 
γον; «Ῥιογβοηΐ μὰ γογὶβ. Ρ. 66. ψευδῶς λέγουσαι μ᾽ “αἵδ᾽; ἵ Ἐ]ην- 
Ἰοὶϊ δἰ, Ηδγμοὶ. 66. εὐ ἰὰ Μαβοο ογ. ΨΊ, μ. 805.. 5.. ἀλλ᾽. ἔλεγον 
εἶδε {καί μ᾽ ἀπήλαυνον, δόμων): τιοὰ ψευδῶς μὲν οἷδε, ἐπ᾿ πα 
Μαιμα, 4] ἴα οὐϊέίοαα͵ Ρίογβουυμι βοησϑίιβ ἐβέ, ἐφύσων ἀδπϊάο- 
γαΐ, βεγίϑίαυθ. πραναε, ψευδῶς ἄρ᾽ αἵδε. 1ὰ υἱὐ 6δἔ νογὶ δἰ μι αν τὴ 
ο(: ἀρ ἰϑβί μιν γοοϊρί πάν) ἀιπχὶ, ᾿ το εὐ) 

Υ,. 1279. ΑΙά. ὡς ἐκτὸς ἧς. Οστγδχογιπε, ΒοΔΙ ἘΓ δὶ 
( ἀπέογιβ. ϑλ  υΥνμα 

149. 

ΑΓΕΕΚΑ͂ΟΣ. 

αὖϑις τὰ τῶνδε: σημανῶ" τὰ δ᾽ ἐν ποαὶν: 
ἤ 2 2 «ε« -“ «3 ’ παρόντ᾽ ἄχουσον. ἣ νεᾶνις, ἣ ᾽νϑάδε 

βωμοῖς παρίστατ᾽, ᾿ἸΙφιγένει᾽ ἔξω χϑονὸς 
σὺν τοῖς ξένοισιν οἴχεται, σεμνὸν ϑεᾶς 

ἄγαλμ᾽ ἔχουσα" δόμα. δ᾽ ἦν καϑάρματα. 

ΘῸΑἍΑ͂Σ. 

πῶς φῇς; τί πνεῦμα συμφορᾶς κεχτημένη; 

ΑΤΓΙΕΖΟΣ. 

σώζουσ᾽ ᾿Ορέστην" τοῦτο γὰρ σὺ ϑαυμάσει. 

ΘΟΑ͂Σ. 
-»- ,ὔ ἤ 

τὸν ποῖον; ἄρ᾽ ὃν Τυνδαρὶς τίκτει κόρη; 

ΑΓΙΓΕ.ΖΟΣ. 

ὃν τοῖςδε βωμοῖς ϑεὰ χαϑωσιώσατο. 

Υ, 1281. ΑἸά. αὖτις εἰ ποσὶ: 
Υ, 1286. Ῥαγ. Β. κεχτημένους. ηανερανε, ἱπημῖξ, δαδεδ 

σεγηὲ παοσία  ἷἱ. 6. α0ὸ ιαδὶ νοπίο ἔογίυμδο μοίϊία. ὔ 
Υ. 1287. Μαγκίδθάυβ. δοηἰοίενας σώσουσ᾽. Εο᾽ ποι΄ Ομ 

6586 οβίρηί!ε δοίάϊοτυπ. Θυΐη πιο] γοοίϊυβ οἰΐαπι ργαθβεπίθ υ8}8 

6δί φοεία, αυοιΐ γοΐογίυγ δὰ οἴχεται ν. 1284. οδείεγαπι οὐδθῦ- 

ναπόσπι οί γι οἰμμι, 4υ0 οἴἶΨροις Εωγὶρἀθ65, υἱὐ Βρθοίαίογοβ. βοάμο 

πιο ἐβίω. παγγαϊοηθ δογὰπι ἀμ ἰμδὶ νἱθθγαῦΐ, μονρίέοαι. ἔπιαν ἔγας 

ἔγεῖι 6886 ἱμὶνροηΐαθ, δἰίαπι Αρδμιθιμποιΐδ, [αι χαγεπίωγ, 646 

πρη ἰρβὶ τηϊγαγοηίγ 48 γοΐογί βεποῖυβ. ΕἸΩχΙΓ Θαϊηι Ὁ τγοβίβ 

ποπίθὰ οἰ βϑιιβ ποίυπι 6556 Ταμγίβ, βίοι: Πρἰρθηῖα ἀαὰθ 6ββεί 

βοίθθαπὶ. δήθ Οτγεβίθ ποπιϊμαίο βέδεϊπι γὰβ οσμπὶβ μαίογα ἐ6- 

θυϊε "ΓΒοδπεὶ. ᾿ 

γ 1288. Ῥὰγ. Β. Αἱά, τὸ ποῖον; Ῥαγ. Α. Ο. Εἴοσ. 1. 2. 
γἱοεί. γων. τὸν ποῖον; 

Υ, 1289. Οχ. Ραγ. (. Υἱοῖ. ϑεὰ. ΑΙ4. ϑεᾷ, Μαγκίαπάι, 

Βεϊά!ογιβ., ΕἸπιδιοἰυβ δά δγαοὶ. 601. γϑοίθ μγαοίιογαῃξ ᾿“ποπηηδί!- 
γι. Ναὰπι οἵ νογϑυπν ππράϊαπι δὶς ργοργὶς ἀϊοίμθμι εϑέ, οἵ οΥἰ πιο ἢ 

βτανίυβ δέ, βογνυαίο 4μθπι ἄδα 5ἰδὶ νἱοΐϊπιαπι ἀδδβεϊπανϊξ. 



ΘῸ ΑΣ. 

«οοὦ ϑαῦμα, πῶφ'σε μεῖζον ὀνομάσας τύχω; 

ΑΓΙΓΕ.0ΟΣ: 

μὴ ᾽νταῦϑα τρέψῃς σὴν φρέν᾽, ἀλλ᾽ ἀχουέ μου" 
σαφῶς δ᾽ ἀϑρήσας καὶ χλύων ἐχφρόντισον 
διωγμόν, ὅςτις τοὺς ξένους ϑηράσεται. 

Ο ΘΟΩ͂Σ. 
΄ ΟΝ Ύ . Ύ Ξ 2 Ἁ 3 ν᾿ ’ λέγ" εὖ γὰρ εἶπας" οὐ γὰρ ἀγχίπλουν πόρον 

1290 φεύγουσιν, ὥςτε διαφυγεῖν τοὐμὸν δόρυ. 

ΑΤΙΓΕΖΟΣ.. 

ἐπεὶ πρὸς ἀχτὰς ἤλθομεν ϑαλασσίας, 
οὗ ναῦς ᾿Ορέστου χρύφιος ἦν ὡρμισμένη, 
ἡμᾶς μέν, οὺς σὺ δεσμὰ συμπέμπεις ξένων 
ἔχοντας, ἐξένευσ᾽ ἀποστῆναι πρόσω 

“300.4“γαμέμγονος παῖς, ὡς ἀπόῤῥητον φλόγα 

Υ, 1290, μια νἱάθ ἰὼ ΒΙοΙβο] αἰὶ 
οὐ ν. 1703. 

Υγ. 1293. Αἰά. ἐχφρόντισον διωγμὸς ὅςτις. 
Ἰθγὶ νἱάἀθπέηγσ. Ῥγοθάγοπι 
ὅςτις διωγμός, αυῖα ἰά ἀϊεταπι δββθὲ ργὸ διωγμόν, ὕςτις. 
δ βἷς ἀΐοὶ ἀδρεθαί, 

, 

᾽ , ΓΩ -“- πόλει πέμψον τίν᾽, ὕςτις σημανεῖ: 
Υ, 1294. Αρυά Ηδβγοϊιΐαπι βθ ΘΥγο ΓΘ πα βογίρέυπι νἱ ἀφέι ἀγχίς 

πους, οὔπὶ μὰς ἱδέογμγοίαιίοπο: εὐδιαχόμιστος, 

θγοῦθ, 410 νἱοίμιιβ ἰοοιβ ροίϊυτ. λον, ἰηφυΐέ, 
ἔοσες ρδέφιγεῦ, οὖ ταϑαρε ἤαϑέξη εὔωρέσηι. 

Υ,. 1295. Υἱάς δά Ψνίρου. ν. 949. 
Υ, 1296. 

πῃ Ἠφουθα ν. 698. οβδέ ἐπ᾿ ἀχταῖς. νιν κυρῶ ϑαλασσίαις. 
Υ, 1297. Ῥαᾶγ, Α. ὡρμημένη. ὦ ΄ 

οἹοββαγίο Αραποπιποηὶβ 

Νεοο ναγίαγο 
» 81 Βού ογάϊπε μοβίέἃ οββϑιξ γοενα, 

5 ὅυξ ἐκφρόντισον τίς διωγμὸς τοὺς ξένους 
ϑηράσεται. Ἰίααυδ, ἀρεοιδαξίγι Γεροϑιῖ, Κ΄. βιργὰ νυ. 1178. χαὶ 

ς χαὶ ὃ παρεστὼς καὶ 
σόνεγγυς. Εὐριπίδης ᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Ταύροις. [ἔδτ ἀϊοῖί μοεία 

δα »τορέμφεια 

ΕἸεραπέϊιβ ἀἰϊχίββοξέ ϑαλασσίους, υὐὲ γν. 229, 86ἀ 

5ὶ 

ϑύσουσα χαὶ καϑαρμόν;, ὃν μετῴχετο.. 

αὐτὴ δ᾽ ὄπισϑε δέσμ᾽ ἔχουσα τοῖν ξένοιν 

ἔστειχε χερσί. χαὶ τάδ᾽ ἦν ὕποπτα μέν, 

ἤρεσκε μέντοι σοῖσι προςπόλοις, ἄναξ. ; 

χρόνῳ δ᾽, ἵν᾽ ἡμῖν δρᾶν τι δὴ δοχοῖ πλέον, 

ἀνωλόλυξε χαὶ κατῇδε βάρβαρα 

μέλη μαγεύουσ᾽, ὡς φόνον νίζουσα δή. 

ἐπεὶ δὲ δαρὸν ἦμεν. ἥμενοι χρόνον, 

ἐςῆλϑεν ἡμᾶς μὴ λυϑέντες οἱ ξέγοι 

χτάνοιεν αὐτὴν δραπέται τ᾽ οἰχοίατο. 

φόβῳ δ᾽ ἃ μὴ χρῆν εἰοορᾶν ἀσϑήμεθά : 

σιγῇ, τέλος δὲ πᾶσιν ἦν ἀὑτὸς βύγος, 

στείχειν ἵν᾽ ἦσαν, καίπερ οὐχ ἐωμένοις. 

χἀμταῦϑ'᾽. δρῶμεν Ἑλλάδος γεὼς σχαφος, 

᾿ ὑπισϑεν 5ογ δὶ γνϑ!ϊθ ν. 1302. [μοΡοοκιιβ δὰ Ῥθγγη. Ρ. 285. ὁπισ υ 

υἱάοίυσ. [πα Ὀγείορε ἰαπιθπ γΥ. ὅ42. ποῦ ἀπθίιπι εβί ὕπισϑε. 

ΑἸϊα νἱάθ δριιὰ ΕἸαιβϊ οἴυπι δὰ Ηφγδεὶ. 83. 

Υ. 1305. [ἀρτγὶ δοχῇ, ιοά οἰδὶ ἀοίοπάϊ μοϊοδβέ,. ἰδπιθμ. ποῖ 

ἀυδἑαπάμπι μυέο αυΐπ τοοίς Μαιίαθ δοχοῖ γορυβποιϊ, 

γ. 1306. ΑΙά. ἀνολώλυξε, καὶ κατεῖδε. Θυοὰ ἐκ σσανι 

τοϑεϊιπάμπι νἱάϊέ χατῆδε, παθεπξ Ρᾶγ. Ό. ΕΥς ΩΝ τ ᾿ ἘΝ 

Αρῖο υβὰ8 ἐβί γεγῦο ὠσοαμέασε βρηἰΠοιπίθ, 00 ἀϊδεγίμαβ ἱἹπάϊ- 

παροῖ δια ϊαδοποπι, δαιηαθ τπσταπάϊ οαπδδὰ μογ υῆρπι. 

Υ, 1307. [λντὶ ματεύουσ᾽. Ἐπιοπάαγαπε ἘἈοἰδκίιδ, γαϊοκο- 

πατίι5 οαὦ Πογοάοί. Υ1}. 191. ΜαογκΙαπάμβ, Μυδβργαν!υβ. 

Υ. 1311. Αἰά. ἃ μὴ ᾿᾽χρῆν. 

ὐὀφικαῖνηεν ὁ Ἡμότος 99. Ἰόρὶ υναϊδθαΐ δὐμ: 
Τὰς ὁ Οἷς 5 ΜΕ]. εγἶξ. ρΡ. 99. ἸΘΡῚ : 5 

ἐβτβιοςς, ολρθ μενα τ τἀδαρ εὑτὶ, ῬΝγἀβοοίοβυν Αἰ 5 ΜΝ 

πᾶ δὲ διέίνυπι. ΕἸπιδ οἴ ἴθ ΜανκΙάπαϊ θα 1018 υὐτρπηρ ἐρίοις 

γ9. ξώμενοι " βΡαδαίηγοβ ογαΐ, δὶ [ἃ οοάοχ ὉΠ 5 μῳ των 

Αἴ ἠυϊυβ ρεαδνυϊε: 6165 ῥεοίθδεο “γι ἰοὺΒ φαδο οὐγγαρία, πὸ 

φὐάδ βᾶπα διπέ δονγ ἐΓο: 

Υ 1313. ἘἙἸοΐ, 1. 2. Υἱεί. νεῶν. 

Υ. 1314. Ηυης νογβιπὶ ἰπ Εἰ γβ ὀχοῖρὶς μἷο: 
' -“ ’ ᾿Ὶ ,ὔ γ. 

ταρσῷ κατήρει πίτυλον ἐπτερωμένο : Ρ 

ἴπ 6ὸ βοὴ μόλοι δεξαρῶ μαρδίἐαγαμέ νἱγὶ ἀοοί, ΜΜαγκίαπάπβ κατῆ- 



ι316 γαύτας τὲ πεντήκοντ᾽ ἐπὲ σχαλμῶν. πλάτας 
Ρ υ ων Ἁ Ἁ ’ὔ ἔχοντας, ἐκ δεσμῶν δὲ τοὺς. νεαγνέας 
υ ’΄ , ἕ - ’ ἐλευϑέρους πρύμνηϑεν. ἑστῶτας γεὲεώς. 

- Α - ΕῚ . «' 2) ν ; χοντοῖς δὲ πρῷραν εἶχον, οἱ δ᾽ ἐπωείδων 
ἄγχυραν ἐξανῆπτον, οἱ δὲ χλίμακας 

ρὲς βεγβεπάσμ» μυίανθαί, ἀό «πὸ γοσωυνυΐο ἀϊδδογαῖ δ ϑΌΡρΡΠ  65 
Υ. 110. Μυβρτανίο νϑγβιβ νἱἀθθαΐαγ μοβέ οιπι αὶ βΒοαιϊίηγ μοηδη- 

οὐ ἀιβ 6556... υἱἱ 5βἷο μγοσθάογεέ ογαίίο: ναύτας δὲ πεντήχοντ᾽ ἐπὶ 
- ’ - ’ ᾿ , σχαλμῶν πλάτας, ταρσῷ κατήρει πίτυχον ἐπτερωμένον, ἔχοντας, 

ΜοΙΐονγ οογίς βῶεσ ἀρροδί(ϊο δὲ, ἀυὰπ 4υὰ Βοιἀ θγαβ. ̓ ππὸ γδγβαμη 
60 40 ἱπ ἐγ οβδέ ἰοοὺ δ σκάφος οὐἰϊοοίαπη, 6556 νοϊυΐϊε, πέτυ- 
λον οἰΐαπι δἰ δὲ ἀρυὰ Εαγὶρίἀοπι δἰ πἰ ἴσα πανοπι οχἰβέϊιαμβ. ΑἱῚ 
{86 ἴδετε ἐχοπρῖα, οχ νὰ ἔαθυΐα ν. 1024. οὐ Ττοδά, 1130. 
ποαυδάσαπι ἰΔά ργυθαμέ: ἴῃ ἐογεῖο ὡμίοπι οχϑημίο, Ηργαρὶ. 8.34. 
4ποπι ἰοσθ πῷ ἱπβροχίββα αυΐάδιι νἱάθίαγ, πίτυλος δορὸς ἀδ 
Ρυρπα ἰδγγοβέγὶ ἀϊοίαπι εβέ, ἢδαμθ βοία γο παίξω χααπι αἴοτέ 
β᾽οββαγὶΐ δυοίογιαθ, ἱπ 0 οϑ: ἐδθνιμρσιεἔμα, πίτυλος, σκαφίδιον. 
Θυοά 8ὲ μαθς οχρ!ςαίϊο δάἀπιἰἰϊ ποη Ροίοβέ, ζωΐοπόμμ οβέ, γοῖ- 
βπὶ μμπῸ,) ΟὨἶ5 γογθὰ πρῆμθ ἱπίογ 86 ἀρίο οοϊιθγοπέ, πο οὐπὶ 
ΡΓΔΟρ Γοβδὶβ σοπδέγι μοββαπέ, οὐ ἰμβᾶπι {ΠΠὰπὶ νοσοπὶ πίτυλον Νὶς 
6886 ἱπερέϊδβίπηυι. Νῶων βέαναξ πανὶβ ἀὐϊιως ἴῃ ἀποοτγὶβ, ποοίπι 
ἐδιη οοπδυθηάογαπί [μ]ἰρΓοπἰα εὐ Θγοβίοβ ὃς Ῥγίαάθβ, υἱ,, φέϊαμι δὶ 
πέτυλον ἀδ τοπιὶβ 'ἰπ ᾿πὰγο θαι δβὶβ ἱπέε Πρ ἱ νϑἸΐπνβ, ἑαήηθη. ἐπτε-- 
θωμένον ἰμορία ἀϊοίμπι 5ἰξ, βίνθ ἰά δά πίιυλον, βῖνθ, φυο ὁκα- 
τἰββίπιπι εδί, δὰ σχάφος τοίογαίωσ. Εἰθοίυ ὡιΐοπι μος ψογβὰ δ 
Ρίαπα βδυπέ οπιηΐα εὐ βἰο μέ ομογίονας ἀϊεία. (οπέγα αἰο Ιορο 
ἱπῖγα, αυοά ἷς αἰϊθημπι οβέ, ἰΐα ἐοβἰἀογαΐωγ, υξ ἀρ 6556 ποαυθδΐ, 
Θυάγο βυι δ᾽ αὐνπι μΐπο νογβιμι μοδιΐ μυβὲ ν. 1362, 

ν. 1817. Βεοίε οβίοπαϊε Μυβργανίιβ, πὸ ἴῃ Ρυμρὶ, 5εὰ 
δὰ μιρμίπι ἱπ Ἰϊξέογα βέθεϊββ ἰσνθηθβ σἀμρίϊνοδ. 

Υ, 1818. ΑΙά. πρῴροις. Ουάά. οπιποϑ πρῶραν. ΒἘεείε 
Ἰοηυΐ: Μυβργανίυβ, ἰαθς ποῦ ἐδ θτγεβέβ οἱ Ργίαάς ἀϊεία 6886, 
Βρὰ β'ο δοοὶρὶ ἀδθεγθ, ἃς δὶ βογίρίυπι οββοῖ, οἵ μὲν χοντοῖς πρῷ- 
ράν εἶχον. ᾿Ἐπωτίδες Πσπᾶ βυυηΐ ἴπ ργογα υὐγίπναθ ρμγομιϊποηίῖα, 
46. φυΐϊϊνυιβ μγδοίογ βοϊνοϊἰἀβίωπι "ΕἼ ον ἀἰἀΐ ὠὰ Υ]1. 34. εὲ βεμεῖε.- 
ται θ᾽ πα !ϊεῖα πανα ρ, 128. υο5 ϑοίἀϊθγιβ πιθπιογανίε, δοηξεγεὶ 
Ροδββιιηί Εέγαι. Μ. ν, 369, 23. ουπβοηίίοηβ ἰδὲ δὰπὶ βομο!αϑέα ΓΝ. 
ογάϊάϊα, οὐ Ρ. 811, 23. δὶ δἰ δὰ οἰϊΐαπι Ρυρρὶ ἐγίνμιογθ ἀϊοηπίως, 
δέ, αυΐ οἰἱίογ πιδπεϊυποπι ἔβεῖε, Ῥο] εχ 1]. 83, [η ΡΓΟγἃ πηθπιο-- 
νὰ οἰΐωη Ὠίούογι5 δἰουϊ5 ΧΥ͂ΙΙ, 1165. 

γ. 1319, ΑΙά. ΕἸοτ. 1. 2, Υἱεί. ἀγκύρας. Ἐπιοπάαν!ε 
δοδ! γον, 

, ΓΡέ 
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σπεύδοντες, ἦγον διὰ χερῶν πρυμνήσια, 
πόντῳ δὲ δόντες τοῖν ξένοι» καϑίέεσαν. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀφειδήσαντες, ὡς ἐςείδομεν 

δόλια τεχνήμαϑ᾽, εἰχόμεσϑα τῆς ξένης 

πρυμνησίων τε, καὶ δὲ εὐθυντηρίας 

οἴακας ἐξῃροῦμεν εὐπρύμγου νεώς. 

λόγοι δ᾽ ἐχώρουν; τίνε λόγῳ πορϑμεύετε 

κλέπτοντες ἐχ γῆς ξόανα χαὶ ϑυηπόλους; 

τίνος τίς ὧν σὺ τήνδ᾽ ἀπεμπολᾷς χϑονός; 

ὃ δ᾽ εἶπ᾽, ᾿Ορέστης, τῆςδ᾽ ὕὅμαιμος, ὡς μάϑῃς, 

᾿4γαμέμνονος παῖς τήνδ᾽ ἐμὴν κομίζομαι 1380 

Υ. 1320. ϑοίάϊοτυβ ἦγον διὰ χερῶν πρυμνήσια. 5ῖο ἀϊοίμπι. 
Ρυίΐαναί, υἱὐ γυάοηίοβ, αυΐθιβ πο ἔπεγὶξ ἴῃ "έογς τοὶ! καΐα πᾶν ]8, 

Ργοϊθοογίπέ, 400 6085 μγοιιδπάθγθης αυὶ ἴῃ Μιΐογο ἐγαπέ, παϑεπιαι 
ΡῬγορίυϑ δά 56 αἰγομεγθαί. Αἱ ποὺς ἰά ἤγον διὰ χερῶν ἀϊοὶ 

ὀοιιποάς μοίυϊέ, πος μγεϊνεπάϊββο γυάθπίοβ νἱάοπιιβ Θτγεβίο. εἰ 
Ργίωάθιι, πὸ, "δὶ ργομβδπάϊββοηῖ, ἄυο ΥἹγί πάψοπι φυϊπημαρ πίδ᾽. 

γοιιΐσαπι ψεγίγαμογε δά Πἰ5 ροίπογαπέ, [πῆπῖὸ παν ἷβ οἰδὶ ϑΠΟΟΓΙΒ 

ἤγπιαΐα, ἔωθη αἰ σαί ἔυογαΐς οἐϊαπι ἴῃ Ππίοτο : ἰϊαιο 50] υ105 

παθΐαθ γυάθηΐοβ. μ6Γ πιπιβ ἐγα μουν δαηί, 400 608 ἴῃ ΠΑΨῚ γοροηογοπί, 

Αρεἰϊπβίινα γον ἀθοίαγαπέ γοῦῦα Ροϊγαθηὶ ΕΥ̓. 6. ". 574. εχ. ἤετηι- 

βἰδυινεβὶΐ πὐἀποίαϊίοπα ἐἀ [μποϊαπὶ ἀΐαὶ. πιογί, Χ, 10. .. "ιν. 874. 
αν δοίάϊογο τορθϑία: ἄλλοι μὲν ἀνέσπων τὰ πρυμνήσια, ἄλλοι" 
δὲ ἀνεῖλχον τὰς ἀποβάϑρας, ἄλλοι δὲ ἀγκύρας ἀνιμῶντο. 

γ, 1321. [[ἀυγὶ τὴν ξένην. Ἐπνοπάανϊἐ οἰ ἀ! 6 ΓΕΒ. 

Υ, 1324. Εὐϑυντηρία Ἠδεδγοιο οϑέ μέρος τι τῆς γείώς. 

Ραίεέ ἰοουπι ἀϊεὶ ουπι, ἀυθπὶ ἐδηθί συθογπαίογ, οἵ 1π 400 πιονεπ:- 
ἴων ᾿συνογπαουϊα, Μυϊα ἀδ ᾿νἷβ, 4086 δά πανίπαι δβίγυσίαγαδι Ῥ6Γ- 

εἰπουί, ἀωοίο ἀϊδρυίανὶς οι ογιβ. 

Υ. 1326. Ρακ. Β. Ο. ΕἸἰοι. 1. 2.. Υἱςί. πορϑεύετε, 

Υ, 1377. Γλυτὶ ξόανον καὶ ϑυηπόλον. ϑεϊάϊετυβ εἰ ΕἾπι5: 
Ἰεΐπβ δά θεά. Β,, .322. ξόανα καὶ ϑυηπόλον. Αουΐε Μαιβῖδο 

νἱἀϊε οεΐαπι ϑυηπόλους 5οτιθεπάυπι 6556, δοηίοπίϊα ἱπν  ἀ!Ο51}8 στα 

γΘΓΒ6 δηυπεὶαίδ. 

Υ, 1328. Προοβέ ἰπ ᾿ἰργὶβ σύ, αὐυοά τεδβιϊέπογιπί Μαγκ]απάπ 
εἰ Μυδρστανίυβ. ν 

Υ, 1329. ΑΙά. ὡς μιάϑοις. Οοάά. οπιπο5 εσυιπαίναι ΡΓγδθ- 
δυογυπηί, δν»  ὼ 
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πρὸς γῆν, φόβον. δ᾽ ἣν ἄσεε μὴ ἐδγξαι πὐὖδὰ, “5 1 
λαβὼν ᾿Ορέστηξ ὦμον εἷς ἀριστερόν, 

βὰς εἰς ϑάλασσαν κἀπὶ κλίμακος ϑορών, 

λαβὼν ἀδελφήν, ἣν ἀπώλεσ᾽ ἐκ δόμων. 

ἀλλ οὐδὲν ἧσσον εἰχόμεσϑα τῆς ξένης, 

χαὶ πρός σ᾽ ἕπεσθαι διεβιαζόμεσθά νιν" 

ὅϑεν τὰ δεινὰ πλήγματ᾽ ἦν γενειάδων. 

ι335 χεῖνοί τε γὰρ σίδηρον οὐχ εἶχον χεροῖν 

ἡμεῖς τε πυγμαὶ δ᾽ ἦσαν ἐγχροτούμεναι, 

χαὶ χῶλ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοῖν τοῖν. νεανίαιν ἅμα 

ἔϑηχ᾽ ἀδελφήν τ᾽ ἐντὸς εὐσέλμου νεώς, 

τό τ᾽ δὐρανοῦ πέσημα, τῆς 4ιὃς κόρης 

ἄγαλμα. νηὸς δ᾽ ἐκ μέσης ἐφθέγξατο 

Ἁ Ν Ἁ ἊΨ 2 7 

εἰς πλευρὰ καὶ πρὸς ἧπαρ ἠκοντίζετο, 

ὡς τῷ ξυνάπτειν καὶ συναποχαμεῖν μέλη. 

340 δεινοῖς δὲ σημάντροισιν ἐσφραγισμένον 

ἐφεύγομεν πρὸς πρημνόν, οἱ μὲν ἔν χάρᾳ 

χάϑαιμ᾽ ἔχοντες τραὐύμαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἐν ὄμμασιν" 

ὄχϑοις δ᾽ ἐπισταϑέντες εὐλαβεστέρως 

ἐμαρνάμεσθα καὶ πέτρους ἐβάλλομεν. 

ι340 ἀλλ᾽ εἶργον ἡμᾶς τοξόται πρύμνης ἔπι 

σταϑέντες Ἰοῖς, ὥςτ᾽ ἀναστεῖλαι πρόσω. 

χὰἀν τῷδε, δεινὸς γὰρ χλύδων ὥὦκειλε ναῦν 

Υ. 1336. ἔαγιπι οβὲ τὲ οὐ --- τε ργὸ οὔτε --- οὔτε. Μαί- 

εἰνΐαο αἴοτε ν. 1446. τεοία πιοθπβ, ἅπε6 Μαγκίδοάυβ εοπιραγανὶε 

ὀχοπιρία, ἀϊγεγδὶ ροπογὶβ 6886. ΑἸϊυά ἐχομἤ!υπι γοϑέϊξαὶ ἴω Αἰςο- 

εἰἰάο ν. 101. πρὸ ἀἰδαίπιϊθ εβέ, φιυοὰ ποβέγα ἱπ ἔδθυϊα γθροποπάμμ 

οδίομάϊ! ν. 8366. 

Υ. 1836. ΕἸυτ. 1. 2, πυγμαί τ᾿. Βοος ἀϊοῖέ: 5ρά ρυρπὶ 

δγδηΐ, αεΐ ἱπιρὶπροθαπέιγ, ρμϑάθβαιθ δ᾽ πίγοαιθ ἰανοηθ ἰδίθγα οἵ 

μορᾶγ μοίοθδηί, 

Υ, 1339. 1 0τὶ: ὥς τε ξυνάπτειν καὶ συναποχαμεῖν μέλη. 

Βοίά!ογιβ ἠποὰ ερὸ οοπίθδδέαπι εὐϊάϊε: ὥςτε ξὐναλγεῖν. ᾿Μαϊειΐδο 

Μαιγμίαπάϊ οοπϊοοίαγαπι τοοορὶς, ὡς ξύν τ᾽ ἀπειπεῖν “καὶ. ξυγαπο- 

καμεῖν μέλη, οχ 4 βίμπαϊ ογίρίποπι ψἱε ἀπο! 8 ρμογβρίοἱ αἰξ. 

Νουίγαπι γεγ. ὕιγαῆθθ οηΐμι βίος ἀϊοίυπι, υἱ ξὺν υἱγοηπθ. ἰπ 

γοῦο οἱ αὐ Ταυγυβ δὲ δὰ Ογαθουβ γοΐογαίυγ δὶς. γϑγο. δθῆμο 

Μαγίς ρμυρπαίυπι οββοί, δία υἱγίαιθ [αι αἱ ἀοδίδβοηΐς ρυρΠαΓΘ. 

Αὲ γἱεῖϊ βυπὲ βαϊθαγί, βιρογογοβαυθ ἔπόγυης ἀγαθοῦ. Εχ αυ9 

Ραΐος πιωϊέο ἰϑηίογθ πιμίδίϊοπο βογβοπάμπι 6886 ὡς τῷ ξυνάπτειν 

καὶ συναπυκαμεῖν μέλη: 86. Βαγναγοόγαπι πιοάνθγὶβ Ἰοψαΐίαγ, πυπ- 

οἷακ, φῃβολμοο ρόπογο ραρπδθ βἰπιι! αι αία ἐιουϊμί, 

βοή τις, ὦ γῆς Ἑλλάδος ναῦται γεὼς, 

Υ. 1348. ΑΙά. φόβος δ᾽ ἦν ναυάταις τέγξαι πόδα. Ῥαγ, 

Α. Β. Ὁ. Εἰον. 1..2. Υἱοί, φόβος δ᾽ ἦν ὥςτε, μὴ τέγξαι πόδα. 
Οοπιραγανὶε Μυβογαν!!85 θΘγοβεϊβ ν. 706. 

καὶ ναῦς γὰρ ἐνταϑεῖσα πρὸς βίαν ποδὶ 
ἔβαψεν" ἔστη δ᾽ αὖϑις, ἣν χαλᾷ πόδα. Ν 

(υδὸ δὲ υϑοτίαβ δχρίϊοδξ βοο!αβίοβ. . βϑοορογιπέ Ἰΐδγογυπι ϑογῖς 
Ρίυγαπι, 4υὰπι ργορίες ὥςτε ἰοἰϊρὶ δά ΥἹἱρογ, Ρ. 949. Μαγκιαπάϊι5, 

δοιάϊογιιβ, Μαξεθ, αἰϊΐφιο. Εδοῖϊο δὲ ἀΐοογο, φυοά ἀϊχὶε Μαγῖ- 

Ἰαπάμβ, γοάυπάαγο μὴ ρουδὲ νεγϑα περαίίοποπι. σοπεϊποπίϊα,. Βεοίαδ. 

τοῖν μόγομόχ!ε Μαϊ ἴα ἰπ σταπιπιαίίεα αγαθοᾶ Ρ. 1048: υδὲ δος 

γοῦνα αἴδγεπβ πποπδέ, πιοίμθπάϊ γογρὶβ αὐϊοὶ μή, φυαίεμιιβ, υΐ. 

πιοίυαί οἰΐαπι ἐανοαί, Ναΐι βἱ βοΐιβ δυοπέιβ, 401 πὸη ὃχ δοίΐοῃθ 

γεγοϊ εἰραϊποαέι οὐπιρέοινεπβα ρεπάεί, βαά αἰϊωπάθ οχβρθοίαξιγ, ἴπ- 

ἀϊοὰπάυβ εβέ, πόρ ροίθδέ ὡὐϊοὶ μή, 4υοά. δά εἴεοσξίἭοπομι δοίϊοηΐΒ, 

4πᾶε εοπβοηιπέιγα διέ, γοίογίασ, Αρθγέϊιβ βογιρβίββοί ῥοεΐα πόνος 
δ᾽ ἦν ὥςτε μὴ τέγξαι πόδα. ὅν 

Υ. 1351. ΑΙά4, ἔϑηκ᾽ ἀδελφὴν ἐντὸς εὐσήμου νεώς. τὸ δ᾽ 
οὐρανοῦ πέσημα τῆς “ιὸς κόρης ἄγαλμα, νηὸς ἐκ μέσης ἐφϑέγ-- 

ξάτο βοήν τιν, Ῥαγ. Β. εὐσέλμυυ, υξ 5βογϑϑπάσπι ἐοπίοοογαῖ 

Ρἰεγβοπὶβ Ὑογίβ, Ρ. 25. [ἴα δδβοίογίβ ουηβαπίγο ομπι Αἰάϊπα νἱδθην 

ἐὰν εὐάϊοοβ, πίδὶ αυθά οπιπο8 μαθοηξ βοή τις. Οοπῇ, οἰΐαπι ΕἸ πι8ὶ. 

αὰ. Βαροι. 1076. ὕπάο Μαγκίαπάμβ. πιμἐδεϊβ. ἰηέεγρυποίλοηΐαβ, τό 

τ᾽ οὐρανοῦ πέσημα, τῆς Ζ]ιὸς κόρης ἄγαλμα. νηὸς δ᾽ ἐκ μέσης 

ἐφϑέγξατο βοή τις. Αροτγίμπι 6βέ "δαΐπι, ΑἸάϊπαθ βογιρίαγϑηιν ἃ, οοΥ- 

τεοίογα 6856 μγοίβοίαπι. Νοα ἀενόθαπέ δαΐθπι ἴῃ Μαγκιαπάϊ οπιθη- 

ἀδέϊυπα ἀοφιίοβοογο οἀϊίογοβ [πιρόγι εἰδϑέπιθ. θπὶπι τὸ τ᾽ οὐρανοῦ 

πέσημα, τῆς Διὸς κόρης ἄγαλμα, εἀά!άϊδδεέ μοοίδ ποπ. ἃ! πΠΟΥΘ 

γεγῦο δὐϊοοίο, εχ τὸ ἰδαες γεγθα ρϑμάογεβέ: πὲ νυ. 1410. ἀπί 

τα ἐϊθ δῷ μγωροράοπέϊα δάἀϊαποίίβ.. αὐ ποῦ γοαυϊγογοίηγ ποναμι, ψοῦ- 

νει, μγαρβογέϊπι φαμπὶ βίδίθαθ ἰπ πᾶνοπι γοσορίϊυ ἱπ τεῦ 51 μγίμσ- 

εἰμαϊνυ5. Ηΐπς μίαπο πεοθββαγία οβί δάϊθοίίο σορυΐδθ; ἀδελφήν. τ᾽ν 

Υ. 1364. Τὐθτὶ ὦ γῆς “Ἑλλάδος ναῦται νεώς, ημοὰ μογὸ 
πεἶγιιπι οδὲ φυοπιοίο Μδείαθ ἀπγὶβϑίπιμμν αἰδὶ υἱάθγὶ δίημδ ἐἤβμριη 
ἐυναπν γεγϑογυπι μαθδγα ἀϊχονῖς, ὶβμιομογα ἐδιβθ ομπν Μαγκε 
Ἰοβάο, φιὶ ὦ τῆςδ᾽ “Ἑλλάδος ναῦται νεὼς φοπίοοὶί, εἐ Βαγιαβῖο, 



πασοασοι ΝΌΝ άαακοεεο, αρ, φρωδαραμβαδααρθναρ ιμιουυνρδριμομθνδνο, “ὠρῶδῳν ΑΦτν στα 
--- παν ιν: 

ΓΕ 

150: 

860 λάβεσθε. χώπης ῥόϑιά τ᾽ ἐκλευχαίνετε. 
ἔχομεν γὰρ ὧνπερ οὕνεκ᾽. Ἐὔξεγον. πόρον 

φυὶ ὦ γῆς “Ἑλλάδος ναῦται αὖ Ξὸηποπεδα γογθὶβ βορᾶγαγίε, ἥποὰ 
ἔδοϊε οἰΐαπι Ῥογβοηιβ. ἴῃ Αάγογβ, ρ. 268. Μιυΐϊο Ροΐμβ Ῥιογβοιὶ 
Ἰηνοπέμπι ἰη Ῥογίβ, ᾿. 26. οὐ Βοϊβκί!, ὦ τῆς ᾿Ελλάδος ναῦται 
γειύς, τϑοθρίιπι 6δὲ αὖ Ὀπάογῆϊβ: φιοά ἴω Πδεὶβ εἰ Ιερογεοίαν, ᾿αὰΐ- 
Υἱβ μορίϊοαθ ογαίοπὶ δάβιοίυβ γῆς γτοδεϊξαοτοέ, 

Υ, 1355. ΑἸά. λάβεσϑε κωπαῖς, ῥόϑιά τε λευκαίνετει. Βατ- 
ποϑῖιβ ἱπίθγρυπχίέ, γεὼς λάβεσϑε κώπαις, ῥόϑιά τε λευχαίνετε, 
πιο 15, 4ᾶπὶ ΡΊΘΓΒΟΠΙ5 1. 6. γειὼς λάβεσϑε, κώπαις ῥόϑι᾽ ἁλὸς 
λευχἀένετε, υἱ ῥοϑέίί ἁλὸς ἰυοτοίατ, αἴογθηβ ΕἸεείγ, 992. οἱ 
ΝιΙοαθ, Ὑ νου. 822, “Βουσον ῥόϑιά τ᾽ ἐχλευκαΐνετε. Μανκίδι- 
ἀυ5 λάβεσϑε κώπας, ηαυπι ἴαπι Βαγηρβῖο κώπας ἴῃ πιθηΐοπι γο- 
πἰδββοί, ρμοββίπιο : ἀδίπάθ ῥόϑιά τ᾽ ἐπιλευκαίνετε, νεῖ ἐλλευκαίνετε, 
γα οὐπὶ ϑ'οα!Γογο ἐχλδυχαίνετε. Μυπρτανίυβ, ποῦ 510 διἀδεῖογ, 
ὦ γῆς Ἕλάδος λεὼς, ἁλὸς λάβεσϑε κώπαις, ῥόϑιά τ᾽ ἔἐχλευ-. 
καΐνετε. ῬΙογβομπιβ, μοββίπιϊβ πυππογίβ, λόβεσθε, χώπαισί τὲ ῥό- 
ϑια λευκαίνετε; πιοὰὲ πιοι!οτῖθι5 Μαιἰΐαθ οοηϊροῖξ » κώπαισι ῥόϑιά 
τε λευχαίνετε. εἰδκίυΒ λάθεσϑε κώπης, ηιοά πιδηϊέο γβοθρογιπέ 
Ππάο ἾΙ, 5βοἀ 1μιάονίειι5 αὐἀδοίίο ἐλλευκαίνετε, ᾳιυά γογϑυπι. πυϊ- 
ἴππι ὁβέ, Οὐ] οἰ τειῖβ βογγαίο λευχαίνετε. ΘΙ ἀἸ γα, βὶ αυδογαία 
4υϊά μοκϑίἐ Ιερὶ, μόββθ δεΐαπι ῥόϑιά τ᾽ εὖ λευκαίνετε αἰ. Οοαις 
πιθιπόγανὶ μεθ, οἰδὶ μ]θγαηιθ ἱπάϊριπα δοπιπιθπιογαξι, αυοὰ Μΐς 
ΕΓΒΙΒ ἴῃ ἰΐβ δβέ, αυΐ διιθπάδίϊοπθ πᾶς οπιηΐ ἀυδίἑαϊϊοης νδοπᾶ 
δἷε γοβεϊξαϊ ποῦ μοΐεβέ, βϑά ΠἸδγόγαπι ἱπάϊρδὲ δυχ πο. Οομπιραγασὶ 
Ροίοϑέ, υοὰ ἰπ Ογοίορα ν. 16. 5β'ς βογί δβοπάμπι νἱἀθέωγ: 

παῖδές τ᾿ ἐπ᾽ ἐρετμοῖς ἥμενοι γλαυκὴν ἅλα 
ῥοϑίέοισε λευκαίνοντες ἐζήτουν σ᾽, ἄναξ, 

Νοπ᾿ 6δὲ ἴδὲ ἴω Πργίβ ἐπ᾿. Εο ἀ6 ἰοθὸ δοςζυγαίο ἀϊπρυίξανε ἱπ 
ϑροοίπιϊπθ οδιηπιθηΐαξϊυπαπι 1. ἀ6 Ογοίορε Εν. Εδηκίαβ, ουἱ ἐαπιϑὴ 
ἐρετμοῖς ῥοθίοισε ἰαπροιυί ποπ δββοπέϊοσ. [ἢη "ῥρ]ρ οηΐα Βοἰβκὶϊ 
οπβοπἀδέϊο αυΐπ γεγα δἱέ, ἀυθίίαγὶ ποῦ μοίεδέ; δου! ογὶ ἐχκλευχαΐ- 
γετὲ οογίε νϑγὶ οβϑέ βἰ πὶ! ἑπιαπι, Θυαγα μδθς γϑοομί. 

Υ. 1856. Νοη ναγίαξ βογίρίυγα ἱπ ἔχομεν γάρ, ἡχρπι δηὰ- 
Ρδεβίυπι δἀάογε ἀθθθθαπι οχδπμ!β ἱπ μγαρίαιίοπθ Βαροίναγαπι Ρ- 
41. αἸ]α{5. ΕἸ ρ᾿ ἀπεϊογο  παπιογο βογίθογε ροίΐαογαξ μοοία ἔχοντες, 
5 ἀϊδβρίίοογει ἔχω γάρ, ᾳυυά οτγοάο ἀϊβρ!ϊουΐδβθ. Υἱάογοίας. δήΐι, 
δὶ ἔχω Ιορογοίαγ, θγοϑίοβ δος ἀΐσογο: δὲ Ὠράυ6 δυΐαβ, πρηδ 
Οπππΐπο ἰιοπιπὶβ ἢΠὰ νοχ διέ, κοά ἀϊνίπο φυοάδπι πιγάσαϊο οὐϊατὴ 
6586 ἱπήϊεδε {Π4 βοή τις. Ἰέαηυς ἔχω φαὶ ἀΐξεγοέ ηυΐϊβ {16 ββϑδὲΐ 
Νοα εἰπνυιΐαογαπι ἀθῶο: ἰά δαίπι εἰςεπλεύσατε, ποῦ εἰςεπλεύσαμεν 
ἀΐοεγο ἀθῦευῦαί. εἰψυυπι 6ϑέ, υὑὐ πανὶ ἰοφαίΐ Ρυΐξοίυτ, ΑἈἕΟὲ ἰά 
Θ64.Θ. ἀρίμπι. 68, προ ἔμοι 6 δινάϊοιιμεϊ ἴα ᾿πθυΐθηι γροϊαί. Ηΐης :δ8ο- 
οομμηἀδεἰδδίμιιβ ἰμάϊοοίι5 6βέ μ αγα 8, αὐ πα ]απὶ φογέαμι ἀεβέρηδης 
ΡΘΓΒΟΙ8Π,. : νι ἡ, ἀν 

» 
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Συμπληγάδων ἔσωθεν εἰξεπιλεύσαμεν. 

οἱ δὲ στεναγμὸν ἣδ ὺν ἐκβρυχώμενοι Ψ: 

ἔπαισεν, ἅλμῃν. ναῦς δ᾽, ἕως. βησΝ ἤν 

λάβρῳ κλύδωνι συμπεσυῦσ ἜΣ 

δεινὸς γὰρ ἐλϑὼν ἄνεμος ἐξαίφνης γεὼς 

ΣΟΩΝ “ον Ὀγερέβεύ. . 

΄ . ] ᾿ 

ἐ’“.δἐῳὺν τοῖν 

ν. 1359. Ηδεο νεγϑα, ἔπαισαν ἅλμην, εἰΐαπι, ἴῃ ὅταν 

Αδβοινὶ ν. 397. Ἰορὶ, δίσαδ δ[1ἃ χαθῆ, 486 1δὶ βου ρέα δὰ 

᾿πἰαίμπι 6586 Ευγὶριάθια οβέθμάϊί ΘΙ ΓῸ5. ἵν ἢ ᾽ 

γ. 1361. Ψμίοβο. Ραγ. Α. συμπεσοῦ δηπῆγετο. Ἶ 

Υ. 1362. [ἐργὶ: δεινὸς γὰρ ἐλϑὼν ἄνεμος ἐξαίφνης ὑπὰς 

ὠϑεῖ πάλιν πρυμνήσι᾽. 1ὰΔ πἰπιῖΒ πιΐγο ἀϊοίυπι ἄπδπι υἱὲ ἴς Μ᾿ 

Ροββθ νἱἀθαίαγ. πο γ θ}} 15 οἰΐαπι, αυοά ϑ6ἰἀ εγιβ πφϑὴ χὰ ᾿ 

[εβεϊπαίίυποπι, ἀαππὶ γι δηάϊ ΟΡΘΓῚ ουποί! ἵποῦπιθογο ἃ ν 

βυὐϊίο ἰαογοηίων, γοίξπδου!α 608 ἴπ πανοῖὶ Πθὼ ἐμαίνς ἰϑμαα 

φυΐδ. ἀθ συυϊοπεθυβ; 4108 ΠΑΥΒ πθῃ «οἰ θοίο5 γα πογοέ, “δῖος φαὶ 

Ῥοεδίωπι μουίυ δε ογθάαξ, δὶ πανοπι ΡΟΐΙα5᾽ ᾿μβᾶπι γοέγο παχον 6βδὲ 

ἀϊοουάυπι ἐγας Αὐ πὸπ βογίμβίἑ ἰοὺ Ευτγίμί 465, βεὰ πάλιμπρυμνή- 

δόν: Βοβυομίιδ: παλιμπρυμνηδόν, οἷον παλέμπρυμνον χλυηδιν 

προῆλϑεν εἷς τοϊΐμπροσϑεν, ᾿ἀναχάμπτουσα, ὡς ν ΜΈΜΩ " 

κροῦσαι. ᾿8ῖςο, ᾿ς ἢ16 ἐχρίἰοδΐ, ἂΐ ργοσράθγο συ άεπι. ταρὴς »" 

40 εὐθρογαί οὐγεὰ ἀϊοωίαγ, βορὰ ἰτέα υἱ δοίοοαξ ρυρμίϑ; ῬΓΟΓ Ἂν 

ἔδπι βοαυδΐιγ, Αρυά Ευγὶ μάθει γε] Βἰπρ ΠΟ ον ψαλο ον ̓ ξ ; 

εὐξ, νεῖ, αιοὰ παρ οὐἠι Ἠβυοῖεὶ Χμ σαί οπα υρήν ὐβνυδὲ Ἵ Ἰρλν 

ἄδαι ἀνεγβὰ γείγο ἀρὶ πᾶνὶδ ἀϊοί(ὩΓ.. Νυης ἐμ». ἰία δε ρία δῷ ὃ 

᾿πέο!Πσὶ ποῦ ροίογδηΐ, παλιμιπρυμνῆδόν, υοὶ πὶ πρττρί ὰ μ Ἣν 

οριβ ογοί, ἴηυ πάλιν πρυμνήσια ἃ οογγδοίογθι5 πιιΐᾶ με έν " 

ἀἰϊέα νεέο οὐνηῖα πἤυδέ, νϑγβὰ ποῖα διργὰ μόδί γ. 181 γδοι ο 

οοἸ]υοαΐαπι ἱπάϊσανπιυβ, δυυπι ἰπ ἰοοῦπι ΓΟρΟΒΜὺ ἡ ̓φοβί γ. 1362. 

Πεὲ᾿ν. 1024. ἀϊχῇ, ; ἀ νὸς ἀτή θ αι 

αἱ μὴν νεώς γε πίτυλος εὐήρης πάρα, . 010 

βὶς. δὶς ερδνς ἐγρς πίτηλον Ροϑβυϊί, αιθαν βμυηνεΊ, ἀϑέθαῦ ΦΙΣΘΩΩΝΜ, 

ταρσῷ κατήρη. υἱ Βυοεβίυβ βογίμε!ξ, ἃ, ὦ ἰπ νῆας νταρσῷ 

κατήρει, ἐπτερωμένον. “Κατήρης Ῥγόργιθ. ρύσεως ἘΜΉΝ ΦΟς, 

αἰρηἰποδέ, 400 γογροὸ ἷπ γθιθ ἀϊνογβίβϑιπιιδ υδ8 οβέ, ἔα γιμιά0 8, 
Ὧθ. Αἀγαβίο. σὰρξ νεδίο ἰορευίε : ἴπ ϑυρμὶ. 110. τρη 

νι σὲ τὸν κατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ. γρδορερι 

Εἰ ἀθ. νἱβο. ἀνθοσμίᾳ. 'ι ΕἸοοέγα. ν, 491. ι αι ἐμ ἀπήμῦ 

πάλαι τε, ϑησαύρισμα “Τιονύσρυ τόδε. . υμβτὰ 

ὀσμῇ κατῆρε. μεν χώρον, ὅαμῇ, 
θυοΐ ἱϑμβ νη βου νέες ΟὙΤΠ..21. καὶ εἶχε γαῆο. ὑὕρεννε: ΝΝ 

μὸν, ἰπ' δ γθγθοῦ μ᾽ ἑτοίβεον" βὶξ ἱπέεγργοίδεο.. ναπι φυυά οι 
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ταρσῷ κατήρει πίτυλον ἐπτερωμένον ἜΞΕΕΝΣ 
ὦϑει παλιμπρυμγηδόν: οἱ δ᾽ ἐκαρτέρουν : 

ι80ῦ πρὸς χῦμα λαχτίζοντες" εἰς γῆν δ᾽, ἔμπαλιν 
, κλύδων παλίῤῥόυς γε, ναῦν. φχαϑεέσῷ. δὲ 
“4γαμέμνονος παῖς εὔξατ᾽, ὦ “]ητοῦς κόρη, 
σῶσον με, τὴν σὴν ἱερίαν, πρὸς Ἑλλάδα 
ἐκ βαρβάρου γῆς, καὶ κλοπαῖς σύγγνωϑ᾽ ἐμαῖς. 

370 φιλεῖς δὲ καὶ σὺ σὸν κασίγνητον, ϑεά: 
φιλεῖν δὲ χἀμὲ τοὺς ὁμαίμονας δόχει. 
γαῦται δ᾽ ἐπευφήμησαν -δὐχαῖσιν κόρης 
παιᾶνα, γυμνὰς ἐξ ἐπωμίδων χέρας ᾿ 
χώπῃ προφαρμόσαντες ἐχ χελεύσματος. 

ΨΨ. 

Ἠφάγοϊδυνη ρμοβέ κατείρα ἰερίίην, χατῇ ἱ ' β ' κατείρο ἤρες, (Ἰὼ οοὐΐϊοα 6βϑέ χατεῖ 
χατηρτίσμένον ἐν ἐρήμῳ, Βοτϊβεπάμηι υὐΐδωι πβοαρομραν ἀτῇ 
εὐηρέτμον. ἀμαγο ἐπ᾿ νϑγβὰ ἰβίο πὸπ Ορι8 εβέ κατήρη 5Βετὶθὶ βοᾷ 
το ββίπιθ ἀϊοίῃ8 εβὲ πίτυλος νεὼς ἐπτερωμένος ταρσῷ καδώφρεν 
ΑΙϊοφυΐ ΓΟΠΝΗΙΒ [π᾿ ΠΩΓΘ ἰθπιΐββ:}5. ἰῃίο!! ρὶ ροββοί, δὶ ημΐβ Βρηιἴδεθ. 
ἴων αἰΐαπι ΗοβγοΝΐ ρ]οββαπι : χατήρη, κρεμαμένην. Ηριιβίοτινιβένβ 
μδπο Β0η: ἐγιίδπι νοῦθπὶ 56 “118. ἰῃ Ἰοοΐβ γϑβεϊέμθγα ροϑῦβα βἰρηϊῆ 
νὴ δά. Αγὶβίομιι, ῬΙαέ, Ρ. 369. τῇ ἀρ δῶ 

Υ, 4365. ΑΙά. εἰς γῆν δὲ πά : Ἵ : , 1866. ᾶ ν ὃὲ πάλιν, (οἀά. ἐγοβ Ῥαγίβ. ΥἹ 
εἰς γῆν δὴ πάλιν. (δπέογωβ νοϊεθαΐ, υὐ 6οβέ ἴῃ Βγυν: με “δὲ ἢ 
ΜΉΝ. Ῥογβοηυβ Αὐν, ν. 268. εἰς γῆν δ᾽ αὖ πάλιν. Μυβρτανίαι 
εἷς γῆν ὁ ἔμπαλιν, 4αθπι γοοίρ βοαυμίῃβ οδὲ ϑι ἀ θγυβ. 

ΕΥ, .18368. ΑΙά. ἑερείαν. Ἐπιοπάανίε Β ἱ ἱ τω ἐβατάφρρ λϑπάδνι Βαγποβίηβ, Υἱάοηδῃβ 

ὡ Υ. 1874. ΑΙ. γυμνὰς ἐκ χερῶν ἐπωμΐδας. ἴπάὰθρ δΒοεἰέδ 
ΜΝ ἀγΐυ οοπἰεεἶέ - γυμνὰς ἐξ ἐπωμίδων χέρας, ᾳυοά γεςερὶξ 
ϑειαίεγιβ, Μαιε δ ᾿ἥσαο ουπέγὰ ᾿ᾶηπο βογίμέιγαπι δξία!ε, οὐἰ!είπι 
ὀὺπι εββὸ ἀγρυμπί, χέρας βᾶδρα πο δβοῖαβ πιᾶπιβ, βοὰ δγαςμΐα 
εἰρη! βοιΓδ. ̓  Βῖ γνοῦὰ "ἐβὲ Μυδργανὶϊ δοπίδοίιτα, ἐπωμὶς πο οὐ: 
Ῥυεῖβ,, ᾿ βδἀ γεβεϊβ ραγβ᾽ ᾿πέο Πρ οπάα εθὲ δα, ἀπῶὰθ ἰὴ μυπθγο οϑέ, 
Ρδγίθιβα!θ ψοβέιβ ἃ ρϑοίαβ ἐδρ τ συπὶ {ΠΠπ αὐδὲ ἰὴ ἀογβὸ -δδὲ 
οοπϊυηρίέ. δῇ. 'ἴπ Ηρουθὰ ν. δ58. ἐξ ἄχρας ἐπωμίδος ἀϊοῖωπι 
οὲ δρυά Ρ]μέαγοίνειπι ἰπ᾿ Εαπιοπο (δ; Ὑ. περιῤῥηγνύντες ἐκ τῶν 
ἐπωμίδων τοὺς ϑώρακας. ῬΙδπο ἃν μιὲβ ἀΐνετβᾶ δὲ ἐπωμὶς δᾶ, 
4υδε βιΘηϊ8 ψεβεϊπιοπέϊΐ πηι]! θυ γὶβ ἐβέ., Μίγωμῃ. γεγο ηυοά εοοἀά 
Θαμ6 5 ΡΓΟΓΒΕΒ ἀϊνεγβαμι ἂὖ ΑἸάϊπα . βογὶρίωγαπι μαϑϑμὲ, γυμνὴς 
ἐκβαλόντες ἐπωμίδας. .ὉΠπάα ἡμαοιὶς. Μαινδα δα, ἕμεχὶε γυμνὰς 

μᾶλλον δὲ μᾶλλον πρὸς πέτρας ἤει σχάφος" 

χὦ μέν τις εἷς ϑάλασσαν «ὡρμήθη ποσίν, 

ἄλλος δὲ πλεκτὰς ἐξανῆπτεν ἀγκύλας. 

κἀγὼ μὲν εὐθὺς πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀπεστάλην, 

σοὶ τὰς ἐχεῖϑεν σημανῶν, ἄναξ, τύχας. 

ἀλλ᾽ ἕρπε, δεσμὰ καὶ. βῥδχους λαβὼν χεροῖν. 

εἰ μὴ γὰρ οἶδμα γήνεμον γεγήσεται, 

οὐχ ἔστιν ἐλπὶς τοῖς ξέγοις σωτηρίας. 

πόντου δ᾽ ἀνάχτωρ Ἴμόν τ᾽ ἐπισζόπει. 

σεμνὸς Ποσειδῶν, Πελοπίδαις δ᾽ ἐναντίος. 

ἐκβαλόντες ὠλένας. ϑιρεεῖυβα εδέ ἰι!θρ. βυδρίεϊο: ἡπ86 5ὶ γϑγᾶ εϑέ, 

ογθάδμι γυμνὰς δ᾽ ἐχβαλόντες ὠλένας Βοτὶρέαπι [υἷδ56, ἔμπι δυΐοπι 

γογβιπὶ ἀπππὶ Θχοίἀϊββο. Νὸπ ὀπὶϊπ μῥἱασέπε {1 ἀμ δῖος ἰβπέξα 

ραγεϊοὶρία ἐκβαλόντες εἐ προςαρμύσαντες, Ρνγαθβογέϊπι ἀπ. ΒρΕΝ5 

βογίρογ ροίμογὶε μοοία: γυμγὰς δ᾽ ἐξέβαλλον ὠλένας. ϑϑεϊάϊοτο 

ἐχβαλόντες μὲν ᾿ὀυγογδπι ῬΡῸ ἐμβαλόντες βελϊρίυπι νἱἀεθαίαν, ἀποᾷ 

Ἔχρ!!οαπάϊ, φαμδβα δά, προζαρμόσαντες ξἀϊεοίμ ἔυθεῖέ. ΜΙΝ, μεο-- 

βαπάνπν νἱἀθίιγ, αὐοά Μυβροτγανὶιβ σοπίθοϊξ, ἐχβαλόντες δαΐοπι δὰ 

ἰρβαπι ἡ ὰ ἐξ ἐπωμίδων ἂν ἰπίογργρία εβδθ ἀάδεγι ρέαπι, 

Υ. 1377. Αἰά. ἄλλοι δὲ πλεκτὰς ἐξανῆπτον ἀγκύρας: Ῥα- 

τἷβ. Α. ἐξανῆπτεν, 5Βεὰ Βεγνὰπβ ἄλλοι. Βοἰββοπδάιιβ οἰιπὶ ᾿θγυμα 

ἐξανῆπτ᾽ ἐν ἀγκύραις Ἰνὰνεγὰ ἀϊοίί. ᾿4γκύίλας Βουϊθοπάμμι 6586 

νἱἀϊε Μυξρτγανίιβ. [πὸ οχρ ἰοσαπάο πιΐγογὶβ να] ογγαγὶ νοὶ εἰ υνατί, 

4υππι Γο5 δἰζ μ᾽ απἰββίπια. χυγκύλαι μτορτγῖθ βιιπέ Ιαφυοῖ, αδγπιδοῖοο 

«οὐδέποτ. οἰ ΔΙ θγιβ ἰηέθ!!οχὶέ, ἰϑψιεοβ ἀθπιβῖ, εἱ το  ζαγὶ πδνὶβ 

ἴῃ ᾿πίογο ρυβδίέ, δόμα σοηβιο. αἰϊοβ ἀϊοὶ ᾿ἀοβοθπάϊβδο ἴῃ πίδγο. 

[4 νἱχ νογὶ βίαν ρυίδέ Μαι(αθ, πμοά «δὶς Ραγϑαγὶ “ἔμρο  5. ἑηνα- 

ἄδγα παγϑῆ δ σῶρθγ ρμοίπεγιηί. Αἱ ἢ], βὶ ἀρσγοάογθηίγ πᾶνοαι, 

βαρ (5 ᾿σοπίοἀεγοηίατ: «οοράϊε, υἱ, ΄ύμπι νἱἀδαηΐ ἰδπία ἱπ δυοίνδ- 

ἰοπο πιαγὶβ νοία ἄαγὸ Θγοβίοπι πῦηῦ μόββθ, ἰὰά αποά 'μ8βθ ᾿βἐαείπι 

Βιποῖαδ. ἀρογὶέ, οοηδυεῖιβ ἀμοιπξ γερὶ τοὶ ἱπάϊξατο, υο 5. δἰήπ. 

δὐπιαιβ ἀἀνδηϊαξ, οογίο βίδηΐθπι δάδιισ ἴῃ νὰἀο πᾶνϑηι ἱπΥΘΒΓΙΓΊΙΒ. 

Ναμίαθ αἰϊέδία φιϊά ἔμεογεπι Νυπι ἷπ βᾶχα οἱ βοοβι!οβ ἽΠΠΠ 

ἠγδυι μαΐδτόἠξαγ, μεγίῥδαα ἴπ ἀπάϊβ πιαῆεπέ, ᾿δυΐ απιΐβ5α  πᾶνὶ 

ἐτυιοϊἀᾶτὶ ἐπ Πέϑγθ, {πᾶπι ᾿βαϊαξοπι 4 δδΓογδ᾽ οὐϊπ, πδθ ὑπῖξᾶ δΒᾶ- 

γΡεγεδβδί, - ̓ἱ ᾿αἰϊαία πᾶν! δά βᾶχϑ πραιὶθ γοϊϊέυπι ἱπ ρδίγίδαι βἰδὶ 

ἱπέογοίμιἀεγοπέ, πϑάμα ἱπ βοβίϊαπι (εἰ ἱπείἀογεωέ, πρῆμθ ἰῃ πιδγὶ 

οδββθηξ ρμοξεδβίαίδ, δὰ υἱγυπιηιθ, δὶ δογὶ ροκδβεὲ, εἴξυρογθπεΐ 

Ψ. 1383. εοκὲ τ᾽ ἰπ ΕἸυτ: 1. εὐ , 

Υ, 1384. Αρέϊι ᾿δτὶ Πελοπίδαις δ᾽ ηυδπι ποῦ ᾿"Μαγκίαπάο 

τοροποπάμπι νἱάεθαίυς Πελοπίδαις τ΄. Ἐανεγοὶ εηἷπι; Θγαδοῖς 
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4386 καὶ γῦν παρέξει τὸν ᾿4γαμέμγονος γόνον 
σοὶ χαὶ πολέταις, ὡς ἔοικεν, ἐν χεροῖν 
λαβεῖν ἀδελφήν 8’, ἣ φόνον τὸν Αὐλίδι 
ἀμνημόνευτον. ϑεᾷ προδοῦσ᾽ ἁλίσκεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τλῆμον ᾿Ιφιγένεια, συγγόνου μέτα 
1390 ϑαγεῖ πάλιν μολοῦσα δεσποτῶν χέρας. 

ΘΟΑ͂Σ. 

ὦ πάντες ἀστοὶ τῆςδε βαρβάρου χϑονός, 
οὐκ εἶα πώλοις ἐμβαλόντες ἡνίας 
παράχτιοι δραμεῖσϑε, χἀχβολὰς νεως 
“Ἑλληνίδος δέξεσϑε, σὺν δὲ τῇ ϑεῷ 

«305 {πεύδοντες ἄνδρας δυςσεβεῖς ϑηράσετε; 
οὗ. δ᾽ ὠχυπομποὺς ἕλξετ᾽ εἰς πόντον πλάτας; 
ὥς ἐχ ϑαλάσσης ἔχ τε γῆς ἱππεύμασιν 
λαβόντες αὐτοὺς ἢ κατὰ στυφλοῦ πέτρας 
δέψωμεν, ἢ σκόλοψι πήξωμεν δέμας. 

᾿Νερίυπυβ ἱπ ὕῈ}]ο ΤΥοΐαπο, 4υθῖη πυηοίβ πο ἰεὶξ ἰδὴϊ γδεβί- 
᾿σόγα ἢϊυπῖ, (πιοθηΐα δοΐπι Ὡγθΐδ Ἰρβὲ οὔπι Αροϊῆπθ οὐπάϊἀοταξ: 
ὙΠ, ΥἹ]. 452. 5.} ῬοΙορίἀϊβ δυξδπι 6586 ἰωϊοβίμηι. ᾿ 

ΟΥ͂..1387.. ΑΙ4.. ἐν χεροῖν, λαβεῖν τ᾽ ἀδελφήν, ᾳιοὰ τορίο 
δοίοηάϊε ϑοί !ογιβ, Μαξμὲ ἐν χεροῖν λαβεῖν τ᾿ ἀδελφὴν ἱμηρὶ 
«Χο οθαί. ΑΕ μἰ ἢ}. φαυββαθ οβέ, οἷ παρέξει σοι. τὸν ᾿ἡγαμέμνονος 
χόνον ἐν χεροῖν γρρυδίρευτ. Μαυβρτωνίυβ, οοηίοοἷε, ἐγ, χεροῖν. .λαᾳ- 
"βεῖν, ἀδελφήν ϑ᾽. 14 τεσερογαπε Ὀἰπάυτῆϊ. Ογαγίοσ. δβέ ΠΣ ΠΤ 
ἴη Πϊθγοόγιπι βογίρέυγα, ἀρίαφιε. ἱπαϊομδέϊοπὶ, 8. πυπρίμβ ἱπρ ταί 
ἀπ ιαπδπι. δηΐπνπι Πρ ἰ,οπΐδθ νυἱέυρογαί, ἐτΡ, ΓΡΩΡΟΝ 

ΟΝ 1890. ΑἸά. πόλιν. Οὐάά. οπιῆοβ, Βεην. (δαί. πάλιν. 

Υ͂. 1394, Ῥα;. Α. δέξασϑε. : ἐἈΒΒΡΌΟΝΝΗ 

Υ, 1397. ΑἸά. ἱππεύμασι. 

ΟΥ̓, 1898. ΑἸἀ4, καταστύφλου. Ῥατ, Α, Υἱςοί. Βτγυδ, χατὰ 
σεύφλου. ἐειπυϑ δ 
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ὑμᾶς δὲ τὰς τῶνδ᾽ ἴστορας βουλευμάτων 
γυναῖχας αὖϑις, ἡνίχ᾽ ἂν σχολὴν λάβω, 
ποιγασόμεσϑα" νῦν δὲ τὴν προχειμένην 
σπουδὴν ἔχοντες οὐ μενοῦμεν ἥσυχοι. 

ΑΘ Ν 4. 

ποῖ ποὶ διωγμὸν τόνδε πορϑμεύεις, ἄναξ 
Θόας; ἄκουσον τῆςδ᾽ ᾿“ϑηναίας λόγους. 
παῦσαι διώχων δεῦμά τ᾽ ἐξορμῶν στρατοῦ" 
πεπρωμένος γὰρ ϑεσφάτοισι “Μοξίου 
δεῦρ᾽ ἦλϑ᾽ ᾿Ορέστης, τόν τ᾽ ᾿Ερινύων χόλον 
φεύγων, ἀδελφῆς τ᾽ "άργος εἰςπέμψων δέμας, 
ἄγαλμά ϑ᾽ ἱερὸν εἰς ἐμὴν ἄξων χϑόνα, 

τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἀναψυχάς. 

πρὸς μὲν σ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν μῦϑος" ὃν δ᾽ ἀποχτεγεῖν 
δοκεῖς ᾿Ορέστην ποντίῳ λαβὼν σάλῳ, 

ἤδη Ποσειδῶν χάριν ἐμὴν ἀχύμονα 
πόντου τίϑησι νῶτα πορϑμεύων πλάτῃ. 

μαϑὼν δ᾽, ᾿Ορέστα, τὰς ἐμὰς ἐπιστολᾶς, 
κλύεις γὰρ αὐδὴν καίπερ οὐ παρὼν ϑεᾶς, 

χώρει λαβὼν ἄγαλμα σύγγονόν τε σήν. 

ὅταν δ᾽ ᾿Αϑήνας τὰς ϑεοδμήτους μόλῃς. 

Υ, 1400. ΑἸά. Ηρεν. 2. ἴστορας οὔπι 5ρίτέα ἰεπὶ: ἀθ 400 
ἐἰχὶε δοί ἀ γι. 

Υ, 1402. Αἰά. εἰ εοὐά, τὴν προχειμένην. ἙΔά. αυδούαπι 
τῶν προχειμένην, ἀπά Βαγποβίαβ τῶν προχειμένων. 

Υι 1407. [ορενϑαία πεπρωμένοις. Αἑ τὰ πεπρωμένα νᾶ- 
εἰεἰπαίυν Αροὶα, πόα υτδουΐα βυμπέ πεπρωμένα. ΤἸίδημο πεπρωμέ- 
γος ΓΟροδβιεί. 

Υ, 1408. Ῥαγ. Ἀ. ἦχϑ᾽. ΑἸά. τῶν τ᾽ ᾿Ἐριννύων. Ἐπιοη-. 
ἀανὶε Μαγκιαμάιι. 

Υ, 1411. Νου εβὲ ᾿ς γϑύβιβ ἐπ ἱπιργοββίβυ σδερπογιμί 
οι ἔγο5 οοάά. Ῥαγίβίηϊ ἁπϑοαιο ΕἸογοΒίΪηι. 

ἘσχχΡ»ιρ»15 7». Τάαΐτι 11 



ὙΠ᾿ ρον κεν τονηνόνμνσανν ποαρνθαν στ συμ σασθαι 

ὕϑῶς κὸν μα ἐρῷναμωμβββιμριών ΕΝ νὠθυθνωον οὐδ,  δονον., ἀλνν ̓  τοι. ᾿ νά 

χῶρός τίς ἐστιν ᾿4τϑίδος πρὸς ἐσχάτοις 

1420 ὕὅὕροισι, γείτων δειράδος Καρυστίας, 
ς , ΡΥ ὯΝ, δ [κ 7 ,“- , 
ἱερὸς, «λὰς νιν οὐμὸς ὑγνομαξεῖ λεὼς" 

ΩΝ Δ 
ὶ 

ἐνταῦϑα τεύξας ναὸν ἵδρυσαι βρέτας, 
᾿Ὶ ’ὔ - - ’ὔ - 

ἐπώνυμον γῆς Ταυρικῆς πόνων τὲ σῶν, 
Α ΑΥ. ’ ΟΣ “5 

οὃς ἐξεμόχϑεις περιπολῶν χαϑ' “Ἑλλάδα 

425 οἴστροις ᾿Ερινύων. ᾿ἥρτεμιν δέ γιν βροτοὶ 

τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσι Γαυροπόλον ϑεάν. 
’ . ,ὔ ΨῚ [χ [ἐ . Ἁ 

γόμον τὲ ϑὲς τόνδ᾽" ὅταν ἑορταζῃ λεὼς 

τῆς σῆς σφαγῆς ἄποιν᾽, ἐπισχέτω ξίφος 
’΄ Ἁ γ ͵ὕ 

δέρῃ πρὸς ἀνδρός, αἷμά τ᾽ ἐξαγιέτω 
ε ,ὔ ς᾽) -", σ᾽ Ἁ Υ, 

ι430σίας ἕχατι ϑεᾶς, ὑπὼς τιμὰς ἔχῃ. 
.] Ν , 

σὲ δ᾽ ἀμφὶ σεμνὰς, ᾿Ιφιγένεια, χλέμαχας 

Υ, 1421. ““λὰς δ5δρίγἰϊα ἀδρογο βου ρϑὶε οι ἀΠοτθ ἀπεοίογσ 
ϑίοριαπο βγζαμέίϊηο, οἰἴογοηβ αοἱ ἀθ ἰιος ρμρὰᾷροὸ δβεογίρβογιηΐ 
Δ ΠΟΙΟΓΟΒ. 

Υ. 1422. ΑΙά. τάξας. ἘΕπποπάκνϊἐ Ρίογβοπτβ Ὑογὶβ. Ρ. 78. 

Υ, 1423. ΑἸά. τῆς Ταυρικῆς. ο΄ Αἰ 416 ὁχ πιθᾶ 
ἐαιδἀιέΐομο γῆς Ταυρικῆς. ϑδῖο οἰΐαπι ΕἸ πΙΒ] οἰ α5. 

ν, 1426. θοοσιπιομπίο να ἰοοιβ οϑέ, ἀπᾶπι ἰμβὶ αγαθοὶ ἱρπο- 
γανογίηξς οὺγΓ Ταυροπόλος ἀϊοία οδδοέ Πίαπα, απ οἱ ἃ ΔμΓΙΒ 
οὐ ἂν Θεδβέϊβ περιπολήσει ἀρμο!!αΐαπι ἐγαάας Ευγὶρίάο5. ΑἸΐδθ ᾿νὰ- 
Ἰπδοοπιοάϊ εἰογναίίϊοποβ οοπροβίαρ ἴῃ Ετγιοὶ. Μ, μν. 747, 52. 

Υ, 1427. ΑΙά. νόμον τε ϑέσϑε τόνδ᾽ ὅϑ᾽ ἑορτάζῃ λεὼς. 
Ῥὰγ, Α, ϑέσϑαι. ῖὶς οὐΐαιι ΕἸογομεϊπὶ βυρογβοσρίο ε. θοϊπάσ 
Ραγ. Β. Ο, ΕἸον. 1... 2. Υἱοί. ὅταν. Ῥογβοῆιβ Αάν. μ. 268. εἰ 
δία ογι5. οΘπμΐηδιη βου ρίπγαμι ἱπνθηθτιηΐ. 

γι 1428. Αυοά ἀϊεὶξ τῆς σῆς σφαγῆς ἄποινα 5ὶς ἱπί6}}}1- 
Βοπάμμ, αὐ βἰέ μγϑέϊιπν 410 τϑἀθπιρέιι δὶς πθ πιδοίαγθίιγ νἱοίϊπιω 
[διαμὰθ. ἃ "Γ ΔΕΓΙ8. 

γ, 1429. Αἰά. ἐξανυέτω. Ἐπιοηπάαγιπέ πιὰ εἰ. 

ὍΝ Υ, 4480. Νὰπι αἰϊαυϊὰ ἐαπέμπι βαηρ πἷ σοπδρίοΐ, 5618 δγαί, 
δ 5 ὁσία ογαξ 1ῃ οἰπβάθπι ἀθὰς βαογίὶβ ἃριιἀ ϑραγίαποβ Παρ 6}1- 
{10 ΡαΘΡΟΓαπ,, εἶδ 4πὰἃ ἀοοιγαίβ οχροβιὶέ Ῥαιβαπίαβ ΕΠ], 16, οΧίγ. 

Υ. 1431. ῬΙΟΓΒΟΠΙΒ ἐοδίς Ὑ]οκοπαγίο ἐἀ Ηΐρρο]. 73. 86» 
θομάμιαιν οοπὶϊοίεθας λείμαχας. επιογαγίαπι δέ ἀθβογιρέϊομθβ ἔθη- 
(ἄγ ΙΟΘΟΓΙ, 105 48 ΠῸμ ἧρδα νἱάογ, οπθ ἔμοίυπι, «ιυοά 

103, 

Ἰραυρωνίας δεῖ τῆςδε χλῃδουχεῖν ϑεᾶς" 
ΣΝ κα δα -“Σ 

δὺ ψαὶ τεϑάψει χατϑανοῦσα, καὶ πέπλων 
Ύ} : ’ ἤ 3 ᾽ὔ ς 7 

ἀγαλμα σοι ϑήσουσιν εὐπήνους υφαὰς, 

ἃς ἂν γυναῖχες ἐν τόκοις ψυχοῤῥαγεῖς 
“ ιν γ, ’ ἃ, ΄ ᾿ 

λείπωσ᾽ ἐν οἴχοις. τάςδε δ᾽ ἐχπέμιπειν χϑογὸς 

“Ελληνίδας γυναῖκας ἐξεφίεμαι 
ς ’ ’ὔ 

γνώμης δικαίας οὕνεχ᾽, ἐκσωσασὰ σὲ 

Μιυβρτγανίιβ, ἶρβθ ἀυοήια ργοάϊΐριιβ ουπἰ οοἔπΓΆτΙπι ; ἐαπάοπι ἀοημῖο- 

νἱὲ ἰπ οο, υἱὐ χλίμακας ἀδ πιοπέβθιβ τάβοθηβα ἀπ οἰ θε5 ἀϊοὶ ἃ 

ΥΥ οββοϊϊπρίο οὐ Πῖοά. δῖο. ΧΙΧ, 21. ᾿παάϊοαίαπι πιθπιογαγοί, ΝΙΝ 

ἀδ Ἰοςεὶ παίαγα τοί! Βγαιγοπίαθ Πίαπα πιθεΐοποπι ἔμοίθηβ Ῥδα- 

Βαηΐεβ 1. 33, 1. 

Υ. 1432. Νοηὴ ἔεϊ Βοίάϊογιβ, υὐ αἱ Μία αθ., ἰὰ 115, φαΐ 

ἱπ χλῃδουχεῖν Ἰαδογαγιηΐ, 5δθὰ τοἰιξαν!ς Ἰανογαπέοβ. 

Υ. 1434. ΑἸά. ϑήσουσ᾽. 

Υ, 1438. Βδος ἱπ οὐϊίίοπο Αἰάΐϊπα 5ἰο βογὶ μία βυπί : 

τάςδε δ᾽ ἐχπέμπειν χϑονὸς 

“Ελληνίδας γυναῖχας ἐξεφίεμαι 
γνώμης δικαίας οὕνεκ᾽ ἐχσώσασά σε 
καὶ πρίν γ᾽ ᾿ρείοις ἐν πάγοις ψήφους ἴσας 
χρίνασ᾽ Ὀρέστα, χαὶ νόμισμ᾽ εἰς ταυτό γε 

γιχᾶν ἰσήρεις, ὕςτις ἂν ψήφους λάβῃ. 

ΝΙΝ 6 οοάϊείνιια ἀϊνογβι αεβ δὐποίαίαπι ργαθίογ εἰς ταὐτό μὲ 6ὁχ 

Ρωγ. Α. δος ψύυσπι ποὺ οομαθγθαπέ, Βγοάδθιβ, αἱ ΒΒΘΠΒι5. δδέ 

Μαγκίαπάυβ, δηίε γνώμης δικαίας ποππημ!α δχοίθϊββ ρυΐζαβαί, 

ΒΟΙΟΙἀδίοβ Αγίβίορμμαπὶβ οὐ Βαη. 697. (684. οἀ. Βεκκογ) ὃχ οοὺ 

Ιου ἰᾶθς αἰίυϊ: ἐξέσωσά σε χαὶ πρίν γ᾽ ““ρείοις ἐν πάγοις 

ψήφους ἴσας κρίνασ᾽, ᾿Ορέστα. 14, οἰδὶ δἀποίοίαπι ἃν ἐηΐογργον 

εἰθυβ, ποῦ πιοπιογανὶἐ Μαίξ ΐαθ, βιισοθηβθηβ δοίάϊογο, βίυ Εἰ55ἰ πιὰπι- 

4π1ὸ 6886. ἀΐοθηβ Μίπογναμι, δὶ μᾶθε, υἱ ἢ |6 νοϊαογὶ, ποῦ “}ο- 

αηἰϊ, 5οά θγοβίῖ, αἀ χιθπὶ πα! πιοάο μογεϊπογοιΐ, “βὶς ἀϊοογοί, 

αὐ ΤΊιοῦβ αὐάϊτοί, ἰάροσιθ αὐὰθ δὰ 56 μογεϊπογθηΐ ἱπεῖθ ΒυΠΙΘΓΘ 

δὶ μοββοί. ἀιρίάϊιβ πᾶθο αυὰπι ψουῖβ ἀϊοία νἱάἀθπίαν. Νὰ 

οππηΐ ᾿ὰς ρμουδίγοινα ογαζθηἷβ δαὰθ ραγίο Μίπογνα Θγοβίοπι οἱ "ρὶν:- 

σοπίαπι ὁ] οαυαϊέιγ, ρμγαθβοπίς αυΐάθαι Γ Πθαπίο, 4πθῃι. αυΐαὰ ἄθα οδέ 

4υὰς ἰοφυϊίυγ, δοπδοηίαπριμῃ οβί, φυϊάσυϊά 1} ἀϊοῖῖ, αὐ ἃν 5 

ἀδογοίαπι, ποῦ 580}} Θτοβίὶ, βοά βθὶ ἡυσχιθ ἃς “μα γὶβ ομμηῖθι5 

ἀϊοίαπι οχἰβέϊπιαγο ΜαΪο πιΐπιβ οοποράϊ ροίοδέ, αποά ἀὐάϊξ Μαί- 

εἰναο, ἐχσώσασά σὲ οἱ υὰθ βοαιππίαγ οὲ δοίαπι Θγοβίθιη βρθοίαγθ 

πος αἷ]ο νἰποιΐο σονδογογο οὰπὶ ργαθοθάθηςθιβ: αἀπᾶγο μοδί γγώ--: 

μης δικαίας αἰϊᾳυϊά οχοίάϊδβε βυδρίοαίαν. ῬΓΟΓΒΙ5 οαΐπὶ αἰϊοπᾶ 

41" 



5... ΨΥ οὐ Ανς οἵ Ὗ Ὁ πες" θα ῬΥ ᾿ 3 ὺν τ 
᾿. 4 ᾿ 

“ Ρ »ἀλδιιι ἐισιλμά,... καρεωιβονδα». Ὁ ὐσΙΝ β Ψῃ,Ν ΣΩ͂Ν τῶν δια φμ Α --- ΠΡ ΤΥ ΠῚ ΥΟΝ Π ΎΠ] Γ πυ Ν ὑκλκουδίμονμίς, μ ----- “--- -: . 
" " Ἂ ΕΝ ὅν... ᾧ υ Ἂ ΦΎΝ ν 

" 

164. Ὁ 
- ᾿ . 

καὶ πρίν γ᾽ ᾿Αρείοις ἐν πάγοις ψήφους ἴσας 
1440 κρίνασ᾽, ᾿Ορέστα" καὶ νόμισμ᾽ εἰς ταὐτό γε 

ῷ Ό ο Φ Ὄ ὃ Φ [: ς τς 

Ἰυφιεγοίυγ Μίπογνα, δὶ ᾿ς ἱπβογθγεέ δα ῥγίάθπι 'π Αγεοραρὶ ἰὰ- 
ἀϊοῖο οοπϑεϊέέα πὲ}! ρογεϊπογοπε δά σοπὶ ρμγαρβοηΐοθηι. Αρὲς {Π|ἃ 
ἀϊοία δυμέ ἱπ ΕἸθοίγα, υὐἱ ἐς Αγθοραρὶ ἐπάϊοϊο Πἱοβουγὶ γαξϊοϊπαη- 
ἴων 8 νεγυὶβ νυν. 176ὅ. 

ἴσαι δέ σ᾽ ἐκσώζουσι μὴ ϑανεῖν δίχῃ 
ψῆφοι τεϑεῖσαι. “Τοξίας γὰρ αἰτίαν 
εἰς αὑτὸν οἴσει, μητέρος χρήσας φόνον. 
καὶ τοῖσι λοίποις δὃδε νόμος τεϑήσεται, 
γικᾶν ἴσαις ψήφοισι τὸν φεύγοντ᾽ ἀεί. 

Ῥεηθ Ὄγθάδπι ἃ] 05 ἡποηια ἰπ δδάρα ἴῃ 4υὰ Μαίιΐαθ οπέοπεϊα 
βιῖδβο, υὐ Μίμογναπι ποη 6 πηι ϊογίθιιδ "ψμ|  οπΐας μοάϊδεηγαϊβ. Ἰοχυΐ 
Ρυίΐαγοπί, ΝΙΝ ςογίθ αυοά δὰ ᾿Πὰ5 γοΐθγαίυγ ἱπ οιπθπάμεϊοηΐθια 
ΘΟΥπὶ οδί, Νὰπι Μαγκίαπάυβ οοηϊϊεϊοθαΐ χαὶ νόμισμ᾽ ἔσται τόδε, 
Βυγρεβίυβ δὰ Αθβοὶ ιν] ἔυμπε. 731. κἀν νόμοις ἔσται τόδε, Ὠυμίια 
π΄ Ηἰἷξί. Αομά. Ιηπδβογίρεξ. νοὶ. ΧΧΧ, μ. 188. χαὶ νόμισμ᾽ ἔστω 
τόδε. Ἀφοιββίπις γογοὸ οι ἀ!θΓῸ5 νἱάϊ., ἐδ πη] ογίθιι5 ἰβέΐβ βοπιο- 
ΠῸΠῚ 6586, αὰ5 ἰμδ888β 4046, βἰοιὶ Ἀγΐὰβ Θγεβίθηι, μαγίθυς βυῖ- 
γὰρ δ νἱθσογο γε Μίπογγα, υἱ, αυὰσπι 'μδὰ δὰβ αὐδοϊναί, "ΓΊιοα 5 
δυΐοπι σΟπδιμπανογίἑ, πιο γ ργυθοίυγ βοπέθοία. θὰ ἰᾳπιθη υἱ ἰά 
60 πιοάο, αυο ἱπ ᾿ἰμγὶβ ᾿νΐ γὙΘΓΒῚΒ βογὶρίϊ συπί, ἀϊχοτὶξ Ευγὶρίάἀο5, 
ΨΟΓΘΟΓ υὐ ὉΠΠ}18. πιδοἰηἶα ροββὶξ οἴει. ἱπέογργοίαίιιβ οδὲ οι ἀ]ογις 
δῖος: ἤσδεο ὑεσο Οἰσαφοαδ νερέοσοσ εἰῤρεέίὲ ἑμώφο, ὀοραε 
ἐανγε σο  μρηΐωὲα σατδδα, σηίρενε 16 ᾿χίφεδ γηόσης, εαέσεξὲς 
σοφειαδέώτα ἐπ ἄγοοραξο ἑμεαϊσαίεαα, γεοδία, δεγυατέηε, οἕ 
φεέάξενε (5οϊ!εεὶ ἀϊππίεεἰ 6ὰ5 ἰυν60) αὐ ἐδέαπε ἑρδαπε τορωέαιε, 
τ σέμεαί, φιὰΐρατες οαέσμξος πασίδς δὲέέ. Αἱ πὰ μαοίο 
ἡΠυὰ χαί, «ιοά ἀπίς νόμισμα 65, εἰ φεξείδηε βπἰἤσαγα ρμοίοπέ: 
ἐπιπῦ μῇαπο ἱπείθ οβέ, οιπηίποηιθ, οἰϊωμη. δἱ εὐοϑβοί, πιοϊθβίδ 
οβδοί δέψις ἱπιροάϊέξαᾳ ογαίΐο. ἀαΐα πἰ}}] οβέ, ὑπάρ αυΐὶα σορποβοαΐ 
νόμισμ᾽ εἰς ταὐτό γε δὰ ἐχπέμπειν χϑονὸς ἐξεφίεμιαι τοΐογοπάα 
6886 οὰπὶ {546 ψογυΐβ συπδέγιθη θα. Νρῆμα νόγὸ χαὶ ἡ! αἰπὶ 
τεκῶ' σοπ ποίη οχ νόγῦο ΡΓδοργοββο ἐξεφίεμαι ρμοπάργο μοίοδί, 
τ ργουύθάαξ ογαίο ἰος πιοέυ ἐξεφέεμαι τάςδε γυναῖχας ἐκπέμπειν 
κα νικῶν. Νὰπι, δ ἱποοποϊπωϊίιΐοπι δἰεϊησαπι 4ὰδ6 οδὲ ἴῃ ἰηβηϊ- 
εἰν δἰ ἀϊνογβαβ ρογβοπαβ δρϑοίαπεθυβ, ἰοσιβ, 400 Ροβίίαπι οβέ 
᾿Πυἀ καί, ονβέαε ἀυρ! εἰέογ, μείπιο χυοά ἐὰπὶ τεπιοίιβ δὲ αὖ ἐχ- 
πέμπειν, ἃξ ὕοθπ ἀρμαγοαξ σοπἰθησθπάοβ οδβὸ ἢΠΠ05 ἰηβηϊίϊνοπ, 
ἀείπάθ φιοὰ χαὶ {ΠΠὰ 5αϊέθιι ὡπίο ἐχσιύσασά σε μοιὶ ἀεθεναί, 
ἀυσπι Πἰυἀ μαγεϊοϊρίυπι φυδοὰα οὰπὶ οὺ εὐθδογοπέ νογθα, βὶς θοη- 
ἔυειεία ογαίοποὶ, π0η ἐά μγαροράσηξία, βοά δὲ Βεαυδηίία δροεέοπέ. 
Ἠυγιη μογνογβι  ίυπι αἰΐογα, φαδὰπι μοβίογίογοπι οὐϊπιποιπογανὶ, (0}}} 
μοίοβέ, δὶ, βδογὶρέυγα φυδθ δριιὰ βομο! ὰβέαπη Αγ βίομιιαπὶβ εβέ Ἰδνὶ- 

νιχᾶν, ἰσήρεις ὅςτις ἂν ψήφους λάβῃ. 
} ϑ.ν 74 ν , Α αλλ ἐχχομίζου σὴν χασιγνήτην χϑογὸς, 
“Ἵγαμέινογος παῖ, χαὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ, Θόας. 

ΘΟΑ͂Σ. 

ἀἄνασσ᾽ ᾿“ϑάνα, τοῖσι τῶν ϑεῶν λόγοις 
ὕςτις χλύων ἄπιστος, οὐκ ὀρϑῶς φρονεῖ. 
ἐγὼ δ᾽ ᾿Ορέστῃ τ᾽, εἰ φέρων βρέτας ϑεᾶς 
βέβηχ᾽, ἀδελφῇ τ᾽ οὐχὶ ϑυμοῦμαι- τί γὰρ 
πρὸς τοὺς σϑένοντας ϑεοὺς ἁμιλλᾶσθαι χαλόν; 
2 3 ν᾿ ν - 2 “ τῶσαν εἰς σὴν σὺν ϑεᾶς ἀγάλματι 

-Ὁ Ἷ ͵ ’ὔ 3 3 . γαῖαν, χκαϑιδρύσαιντό τ᾽ εὐτυχῶς βρέτας. 
πέμψω δὲ καὶ τάςδ᾽ Ἑλλάδ᾽ εἰς εὐδαίμονα 
γυναῖχας, ὥςπερ σὸν χέλευσμ᾽ ἐφίεται. 

(6γ πιιίαία, υξὐ ρδγθῃί]οβδὶβ ἱἰᾶθο ρυπυπίυγ: ἔχ δ᾽ ἔσωσά σε χαὶ δ "4 , γ ἊΝ ΄, » , 3 ΤΟοέ " ἀ πρίν Ὑ «ἀρείοις ἐν πάγοις ψήφους ἴσας χρίνασ᾽, ᾿Ορέστα: 8ε 
πιὰηθί αἰίογα, υξ ἱποοποίπηα, ἀπο}. πιο]οβέα δἰξ δοπίπποίϊο Πο- 
γαὰπι ψογθόγιπι, καὶ νικᾶν, οὐπὶ {ΠΠ|5, τάςδε δ᾽ ἐχπέμπειν χϑονὸς 
Ἑλληνίδας γυναῖκας ἐξεφίεμαι. Θυοά εἰ φυΐε 4ιὰ6 ἰῃ ᾿ἰρ τὶ 
βογίρία βυπί δἰίθηίυ8 σοπδίἀογανογίέ, ἔμοῖθ, Ἴογθάο, δηϊπιδἀνογέοί 
οπνῃΐα μἰαπα, δρέα, δοποίηπα ἔογα, βὶ ραγίοἰμίππι αἰ φαοά ΒοαιδΐαΓ 
απ ἰδίο καὶ σὐπἰυπροπάμιη, ποπιϊπϑηίαγαιι8 48 βίαι ογ πὲ θγο- 
βίραι ἰυάϊοαγὶ Μίπογνα νὰ πνιϊΐογοβ. Ηΐπς νογὶ βἰπη !πιπὶ οβέ 
γΘΓΒῚμΙ ΘΧΟΙ ἀἶδβθ ἀηέθ {ΠΠππὶ 4ΐ ἱπ ἰνβ 4105 ροδβιυΐ μοβέγθπηιβ. δοὲ: 
4υΐ φυοιποάο Θχοίάογο μοίμπογιἐ ἱπ ργοπιρέι 6βέ, δἱ {πιὰ μαγεοὶρίαπι 
ἔπε κρίνουσα. 'Τωϊ φαΐπα αυοάδαι τθοάο βογὶρμία ᾿ᾶθε ἔπΐββο 
ἀγθίέγον: 

’ Υ 

τάςδε δ᾽ ἐχπέμπειν χϑονὸς 
“Ἑλληνίδ ἴκας ἐξεφίεμαι Βλληγίθας γυναιχας ἐξέφίεμα . 
γνώμης δικαίας οὕνεχ᾽, ἐχσώσασά σε 

» ᾽ “ἊὉ ’ γ ’ ’ Ὑ καὶ πρίν γ᾽ ““ρείοις ἐν πάγοις ψήφους ἴσας 
κρίνασ᾽, ᾿Ορέστα, καὶ νόμισμ᾽ εἰς ταὐτό γε 
κρίνουσα τάςδε πάντα τ᾽ εἰςέπειτ᾽ ἀεὶ 
γικᾶν, ἰσήρεις ὅςτις ἂν ψήφους λάβῃ. 

Υ, 1443. ΑἸὰ. σὴν κασίγνητον. Ἐπιοπάανϊε ΕἸπιβ οἷα. 

Υ, 1444. ΕἾοτν. 1. παῖς. 

Ἧ. 1447. Ραγ. Α. εἰς φέρων. 
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Ὕ “- » παύσω δὲ λόγχην, ἣν ἐπαίρομαι ξένοις, 
- ᾿ γ ͵ὔ Ν » Φ» ε ᾿ ἜΒΕΙ ( , 

(450 νεῶν τ΄ ἐρετμά, σοὶ τάδ᾽ ὡς δοχεῖ, ϑεά. 

ΑΘΗΝΑ͂. 

αἰνῶ" τὸ γὰρ χρεὼν σοῦ τὲ χαὶ ϑεῶν χρατεῖ: 
“ψὺν ᾿ ὁ ,ὔ -»"Ἷ ἃ Ὃ Δ ͵ ἔτ, ὦ πνοαὶ, ναυσϑλοῦσϑε τὸν ᾿“1γ)γαμέμνονος 

ΕΣ ἣ υ ’ παῖδ᾽ εἰς ᾿ϑήνας" συμπορεύσομαι δ᾽ ἐγώ, 
σώωζουσ᾽ ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς σεμνὸν βρέτας, 

ΧΟΡΟΣ. 

᾽ὕ ἴτ᾽ ἐπ᾿ εὐτυχίᾳ τῆς σωζομέγης 
μοίρας εὐδαίμονες ὄντες. 

ἀλλ᾽, ὦ σεμνὴ παρά τ᾽ ἀϑανάτοις 
καὶ παρὰ ϑνητοῖς, Παλλὰς ᾿4ϑάνα, 

Υ, 1406, Τϑνὶ νηῶν. Βοϊββοηδάιβ νεῶν. [π᾿ πο ψογβιιβ 
Ραγ,. Α. ϑεᾷ. 

Υ, 1406. Ἠυίΐίς νεγδυΐ ἰπ Ῥαγ. Β, Μίπογναθ, βοχιοηίὶ Αρο!- 
᾿ϊπΐβ ποπιοπ ἀὐπογίρίιπι οδί. Εεΐαπι ἱπ Ρὰγ. Α. (Ο, ΕἸον. 1. 2. 
Υἱεί, Αρο!! αΐβ ρϑγβοπὰ γογβιὶ 1457. ρμγαοῖχα, [ἢ Αἰάϊπα γογβαβ 
1456. “ΠΠπΠοδπέϊ οὐπεϊπιαέι5 οδί, 1457 --- 1459. πίον {εἰραεὶ 
Μίπογναθ, ουΐιβ ποπιθπ ἰΐογιπι ἀβογίμέμπι γογβυΐ 1460. ἔμπι νοῦ- 
55 1462, εἰ 4υἱ το] βαπέ, αἰνοτὶ ποίαπὶ μαθοηέ, Ὑογθα 1426. 
ΑἸΙά. ναυσϑλοῦσαι. (Αυοΐ δον ογ γοβεϊαὶ ἰυβϑὶὲ ναυσϑλοῦσϑε, 
ἀεάογαπέ Ῥαγ. Α. Ο. ΕἸογ. 1, 2. γἱεί, Βοῖπάς τὸν ᾿2)7γαμέμνονος 
ΑΙά. οἵ, υὐ νἱἀρέιν, δοάϊορμ, δοΙἀΙοσυβ, Μαγκίαπάϊ βοηξθηξία πηι 
Βοαυπίιβ, τἀγαμέμνονος οἀϊάϊέ, ΝιΠρΉΪ γοπὶ Γοοίθ μγαθΐογγο νἱάθ- 
ἰὰγ Μαιΐαθ, αυο Θεαβέϊβ μαγέθβ Ἰνὶς ργαθείριια 8 βἰπέ. 

γ. 1460. Ηπης εἰ δοαψιοπέριι γογβαπι, οὶ Μίπογναθ ἴῃ Πθγίβ 
διπί, οἰογὸ γβίϊυϊ οι !ογβ. Ὠ εῖς μὰθς οἰυγιβ δά Ρογέμιη 
ΘΟΠΥΘΙΒΙΒ, ὑθηΐδ γοίϊπᾳ ΡΓΟΒΟΙΙΘπ5. νοΐ ἀμπίοβ. [)οἰπάθ 56 αοαἀ 
Μίπογνᾶπι ουμγογίθηβ Ἀἰίθγαπι βυβέοπια γϑοϊίαί. θρμρογίυα Μι5- 
βιτανίιβ σοπιπιθιηογαν!ἐ Αγ βεϊάθην, αυὶ ΤᾺ ΠΠ1, ρΡ, 728. Οαπέ, (1, ῥ. 
424. Ιεὐν. 11, 681, Ὠϊπά.} 5ογίμδίε: ἐπειδὴ τοιαῦτ᾽ ἀφέστηκεν, 
ἀπολαῦσαι τοῦ βίου τὰ κάλλιστα, ἵν᾿ εἶ μὲν τῆς σωζομένης 
μοίρας εἴημεν, ἐν τοῖς καλλίστοις σωζοίμεϑα. Ἐχ 40 ἀρραγοΐ, 
τὴν σωζομένην μοῖραν 605 εχ Ιΐα0 παπιθῦο ἐϊοὶ, αμΐ οδοέογϊβ 
Ρθγουμέϊθη5 βαϊνὶ ονυδάμηῤ, 

Υ. 1461, ΑΙά, τϑείθ εὐδαίμονες, ϑδιεὰ Ῥαν. (, ΕἸον. 1. 2. 
Υἱοῖ, εὐδαίμονος, 
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δράσομεν οὕτως ὡς σὺ κελεύεις. 

μάλα γὰρ τερπνὴν χἀνέλπιστον 

φήμην ἀχοαῖσι δέδεγμαι. 

ὦ μέγα σεμνὴ Νίχη, τὸν ἐμὸν 

βίοτον χατέχοις 

χαὶ μὴ λήγοις στεφαγοῦσα. 

Υ. 1405. ΑΙά. τερπνόν. Νεὸ νἱἀθέαγ ναγίατ. Ἐσιηπΐπαιι 

(γαῖαν γοϑεϊζαϊε 1... Βίπἀογῆαβ, χαρά πιαβοι! πε ρτὸ ἔομαξεἶπὰ θὰγ- 

ναγὰ εἰ. (οί οἔϊαμι δὶ ποι δέ ΡῬαγβθᾶγα, 875 Ροΐοβέ ἐμέο ΠΠρὶ 

οαγ ᾿ἶὸ δῷ υἱοπάσπι μυΐανογε Εαγίρί 465, αὐὶ νοὶ δ0πὺ διΆΨΙΟΥ 

ὁδί αἰίογα. 

Υ. 1467---1469. Ηοβ νογβιιβ αυἱὶ οἰΐαπι ἷπ Θγορίῖβ οἱ ΡΙΙοο- 

ἢ ἰβδαγαπι ἢπ ἰοσαπί, Μία 6 6Χ. ἀοοιί ουϊιπάδπι ὙΠ ΠΠΠ1Π Βθῃ- 

ἰοηΐϊα υὑποὶς ἱποϊιδὶε, τ ἃ σταπιπιαξίου ἀἀϊοοίο5. ΑἹ υἱ ἀγαρίουβ 

αἴογε Τμιοϊαπιβ ἐπ Ρίβοιίυγο 6. 839. γο]. 1. μ. 608. ἔρο αυ!ά 

βοηέϊαπι ἐἀθ νουβίθυβ, αἱ ἰἰάθαι ἰπ αἰϊυοί Επτγὶρι ἀϊβ ἐγασ 115. ἃ 

εἰιοσο, ἀππὶ οχίθαπί βροοίαξογοϑ, γροϊ(ἀβθαπίαγ, «ἀ ἤποπι ἀὐμδιο ἐν, 

ἀοεϊαγανὶ. Ῥγοοιίϊοπθιι μορία ὑγὸ νἱοίογία ἔθυε ίαθ 6856 Ρυταθαΐ 

ΜαγκΙανάμβ. Αἀδβιρπσαγὶ 06 Θαΐθπιιβ, ΔιαδΠῈ8 αἰϊαα ἃ ὁπ! πῚ5 

μὰς γόγθαὰ οοπεϊποπί, ποῦ ΠΟΘ ΆΨΟΓΙΗ : εο6 ΡΓΟρΓΙΘ «(ἰ ἀΓοτπποπέιμη 

Γαθυΐαο τοϊογαπίασ. ΑἸΙο σΟΓΥμ Δ ΘῈ5 Ἰνο μάχαν 5115 ἠϑορμρ., 

οἵ γμυοίαο πυδείροτοί μογβυπῶμ : υοά ἃἰΐοπαπι, τβείαν ἃ {γερο ρα. 

Οδποίογαπι ΑἸά, δὲ, αἱ νἱάθίυγ, ουάϊοοβ σεμνὴ Νίκη. ΔΕΙ σεμνὰ 

Νίέχα οὐϊάογταμπέ. γ᾽ αταίαγ πη τοδί οἱ ἀρὰ [μοΐαμιμη, γμοβίδ, 

πιο ξοηίοηίία, ἱπ ἰδ ἀπαρδοβίϊβ συμπηπιη 5 αἰ] οἴ, 



ΙΝΏΕΧ σ ΒΑΕ ῸΟῦ Ν. 

Νυπιογὶ μαρὶπαβ ἱπάϊσα πε. 

«(. 

« ρμρεϊναίίνυπι οὐ ἀπὸ ἀΐνεγβα 106 
γα, Ἢ 159 
αι ἰηδηϊεϊνὶ ρμαββίνὶ ΡῈ ογαβίη 

οὐπὶ αἰϊαὰ αϊμίεοποο δοὐε6- 
Β06Π5 7 

“«4ϊϑίοψ ἴοι πίμπι 41 
αἱμοῦν 28 
ἀλλάσσεσϑαι 36 
ἀλλήλῳ 119 
ἄμβασις τὅ 
ἀμφίβληστρα τοίχων 14 
ἂν 43. 40. οὐπὶ Βυρογαίνο 56- 

4υθηία οοπἰυποίΐοπο, ἥδιστ᾽ 
ν δὲ 49 

ἀναγγέλλειν 84 
ἀνία 114 
ἄνοια 114 
ἀντίπαλος 49 
ἀπαγγέλλειν 84 
ἄπλοια 6 
ἁπνοία 6 
ἀπὸ ἴῃ φοπιροβίεϊβ ἃ αἱρίνα μτὶ- 

γαΐϊνο αἀϊἶἴογε 106 
ἀποβαίνειν 93 
ἀπονάσσασϑαι 143 
ἄπορος εἰ εὔπορος 98 
ἄχρῃστος 17 

ἐς 

γαμῶν ἴζυίΐυγιπι 70 
γὰρ ἴῃ ἀγχυπιοπίο ρμγαθπιίββο 70 
γε ὅ6 

γενήσεσϑαι οἱ γενηϑήσεσϑαι ἀϊ- 
γουβὰ 148 

Ζ. 

δὲ ὅ8. 90. ρμοδὲ σοπιρίαγα γεγθα 
109 

δειράς, δερὰς 143 
δ᾽ εὐδαιμονία εὲ δυςδαιμονίαᾳ 

123 

δή γε 105 
δία «ἀϊοοίναπι 46 
δόχημα 21 
δοχοῦν 88, 
δόλος οἱ φόνος ρογπιυίαίᾳ 117 
δονακύχλοα 4ὖ 
δυςδαιμονία οἱ δ᾽ εὐδαιμονία 

28 

δυςμένεια, δυςμενὲς ἀοίίνο οἴ 

Ρᾶββῖνθ 69 

Ν. 

εἰδέναι πο αππὲρια νον ζον δ 100 

ἔχβολος 117 
ἐχλέπειν 39 
ἐχπεφυκέναι τινὶ 89 
ἐχπληροῦν 89 
“Ἑλλὰς σοη. οοπππι. 40 

ἐλλευκαίνειν 156 
Ἕλλην σθπῃ. οοπιῃ. 40. 
“Ἑλληνὶς 40 
ἐμβαλεῖν στόμιον 103 
ἐνὶ 123 

ἐνταυϑοῖ, ἐνταῦϑοι 112 

1609 

ἐξανθεῖν 317 
ἐξέκλεψε εἰ ἐξέλεψε 39 
ἐπεμβαλεῖν στόμιον 103 
ἐπιβαίνειν 98 
ἐπιζεῖν 108 5. 
ἐπιϑωΐσσειν 124 
ἐπίχρανον 9 
ἐπιστροφὴ 38 
ἐπωμὶς 158 
ἐπωτίδες 152 
ἐρᾶν οἱ ὁρᾶν εοηΐιβα δ 
ἐρείψεμος 9 
ἑρμηνεὺς 147 
ἐς ΡΓῸ εἰς γαγιπὶ ἷπ Αἰά. 57 
ἔτι αυὰ οοπάϊοηο γοροίιπι 28. 5. 
εὐθυντηρία 153 
εὐναῖα πηδάλια 48 
εὔπηκτος 38 
εὔπηνος 98 
εἴ πορος εἑ ἄπορος οὐπίπδα 98 
εὔπτυχτος 38 

Η. 
ἢ οἱ ἢ 23 
ἤϊος Ργο εἴος (ογανἱμαεϊο 27 
ῆος επί νυ αν εὑς 27. 48 
ἠσϑόμην οἱ ἠχϑόμην οὐηΐιδα 42 

ἠχϑόμην εἰ ἠσθόμην εὐηΐιδα 42 

Θ. 
ϑαλάσσιος, ϑαλασσία 150 
ϑαμβεῖσϑαι 36 
ϑανεῖν εἰ χτανεῖν μογιπυίαία 52 

113. 

ϑε, ϑὲν ἴοτιι. ὐνοῦν. 151 

ϑεοιςεχϑρία, ϑεοισινεχϑρία,ϑεος- 
εχϑρία 35 

ϑεύςδοτος 5 
ϑροίγκωμα 12 
ϑύραι ερἰδίοϊας 80 

1, 
ἱεροφύλαξ 14 
ἴσως ποῦ μῖῸ ἂν 118 

ΑΚ. 

χαὶ 116. μτο ἐξ οὗ 31. 
.--- δὲ 180 

καίτοιγε 79 
κάμπτειν, κάμπτεσϑαι 91 
κατασβεννύναι ἐλαίῳ 68 
κατάχαλκος εἴ χατάχλαινος ΡοΓ- 

πιυίεία 142 
κατάχλαινος εἰ χατάχαλχος μεῖ- 

πίαία 142 
κατήρης 152. 157. 5. 
κεχλήμην 23 
κλύδων ποι ρμἴυγαϊς 84 
χα οἱ ξ ρεογπιίαίδ 1{{4. 
κτανεῖν εἰ ϑανεῖν εὐπΐπεκα 52. 

118 
κύχλιος 122 
κύχλῳ εἰ χρυσῷ μεγπιιξαία 439 
κυναγοὶ Ευγίας 33. 

Ας 
λαβεῖν οἱ λακεῖν ρογπιυξαίᾳ 108 
λακεῖν οἱ λαβεῖν μογιπυίαία. 108 
λαύσσοος 20 
λείπειν χάριν, ἐνδεὲς 68 
«“Μευκὴ ἀχτὴ 48 
λουτρὰ πυρί(ἰαἰα 91 
λύειν εἰ λύσειν ΤΊ 

Μ. 
μακαρτὸς 70 

μᾶλλον οἱ μέλλων μογπιυξαία 72 
μεϑιέναι δ1 
μέλλων εἰ μᾶλλον μειπιυίαία 72 
μέλπειν 47 
μενέκαιρος 47 
μεστός τινος 89 

μετέρχεσϑαί τινά τι, τινί 6 

μητρὸς εἰ πρὸς Ρογπιίαία: 1127 

μοι εἴ μοὺ ποῃ ᾿σθέ ργοπιίβοιθ 
πϑυγραγὶ 104 

μοῖρα σωζομένη 166 
μοχλοὶ 1ὅ 

Ν. 

ναὶ οχίγα νογβιπὶ 81 
Α » 

νυχτὸς ὄμμα 16 

ΠΩΣ 
- 

μαῖαι ες 

Ἑ οἱ χα ρμεγπιιίδία 114 

ξεῖνος, ξένος 88 



Ο. 
ὅδε. τοισίδε Ἵ 
οἰμοιμοῖ 20 
οἱο ποηϊίζίνυβ 126 
ὀλλύμενος δὲ οὐλόμενος γμογιηα- 

[εΐὰ 123 

ὕμμα οἱ ὄνομια Ἄοοπξιδα 99. γι- 
χτὸς 16 

ὄνομα εὐ ὄμμα ςοηΐιβα 99. ὄνο- 
“μα τί σοι, σου 80 

οὐ λόγῳ κλύων, οὐκ ἀπ᾽ ἀγ- 
γέλων 98. οὐκ οὖν, ηὐκοῦν 

90. 132. 133. οὐ μὴ εὑπὶ 
ἐναϊεοιενὸ Ργδοβομεβ 102 

οὐδέ πω ΡΓῸ ἐξ οὗ οὐ 86. 
οὐδὲν μὴ γτὸ οὐ μή τι 99. 5, 
οὐ δήπου 102 
αὐ Ἢ, υϑαμ οἐ ὀλλύμενος μογπιι- 

ἰαία 123 

οὔ που οἱ οὔπω 102 
οὕπω εἰ οὔ που 102 
οὔτε ---- τε 7. 8. 
οὔ τί που 102 
ὁρᾶν εἰ ἐρᾶν οοπῆιδα δ 
ὄχημα 46 

ΠΩ. 
παιδνὸς εἰ ψεδνὸς οοηΐιδα 144 
παλ ἱμπρυμνηδὸν 157 
πρρασεάδες. 128 
πάρεργον δὅ 
παρευτρεπίζειν 9 
πέλαγος εἰ πέλανος εομῇιδα 87 
πέλανος οἱ “πέλαγος σοηΐιδα 37. 
κἱματηρὸς 957 

πέμπεσϑαι πομπὴν 103 
περιβαλεῖν χερσί τινα 88 
περιχίων 46 
Πίσα, Πῖσα ὅ 
πίτυλος (52 

πόδες νεὼς {25 
ποϑεινὸς ἼΩ ποθητὸς {11 
πολλὰ πολλῶν κυρεῖ 84 
πολύϑυροι διαπτυχαὶ 80 
προειπεῖν οἱ προςειπεῖν ΕΣῚ 
πρὸς οἱ μητρὸς Ρογιυαία 127 
προςάμβασις 14 

προςειπεῖν οἱ προειπεῖν 44 
πρότονοι 125 
πτύχες ορἰδίοϊαα, 80 

Ὑν" 

στιχομυϑία 11. 91. 134. 
στόμια γὲοίοεα 104 
συσχιάζειν 176. 5. 

σωζομένη μοῖρα 166 

.. 
ταγὴ εἰ τύχη ρμογιαίαία 136 
ταυροπόλια 8. 
τε 147. πὰΐοὸ οπΐββιιπι 42. τε 

οἱ τὲ --- τὲ 8ῦ. τὲ --- δὲ 
25. ρμοβέ σοπιρίαιγα νογρὰ 109. 
ἴῃ τοβροπβίομς αἰίογιιβ ἀϊοία 
ΡογΠεϊοπίς 89. τε οὐ ποη ρὑγὸ 
δὲ οὐ 6. τε -- οὔτε, τε --- 
οὐδὲ 77. 5. τὲ οὗ --α τὲ μΓῸ 
οὔτε -- οὔτε 194 

τερπγὸς ἔριν. 167 
τις οπιΐββιπι μοβέ ρἰυτγαίοπι 130 
τρόχωμα 12 
τύραννος, ὃ τύραννος 81 

τύχη εἰ ταγὴ ρογπιιίαία 136 

 ῥ 
ὑλοφορβὺς 39 
ὕμνος οἱ ὕπνος ρΡογηυαία 49 

ὕπνος οἱ ὕμνος μογιπυίαία 49 

φ. 
φόνος εἰ δόλος ρογπιυξαία 117 

μ᾿: 
χέρνιβες 39 
χιτὼν εἰ χλιδὼν δοπῆιδα 8:1 
χλιδὼν [: χιτὼν ἐθηΐμδε 34 
χρύσεος ΡΓΐπια ργονὶ 140 
χρυσῷ εἰ κύχλῳ μογιπαΐαία 139 

εκ 
ψεδνὸς“οεἰ παιδνὸς ρογιπυίαία 144 

42). 
ὠδὶς 122 

ὡς ρμτὸ ὥςτε 37 

ἈΡΕΤῊ ΕΡΝΒΝΣ ΕΘΟΝΞ ΣΦ ῪΣ 

ΙΝΏΌΕΧΙΑΤΊΤΊΙΝ ὕ δ. 

ΑΔ. 

Ἀπαραθδίΐ πῸ}}} ἱπιροτγίοοία πιθῃ- 
βυτα 24 

«οτὶβίαβ. ἀ6 νοϊυπίαίο, 109 
«τἰϊοθ5 16. 81 

αἰἐγωοξιοη θ᾽ σθηι5 106. 1500 

Η. 
βαγϑαγα ᾿ΐπριια 22 

. 

σατο ποη δηξ δίγορ! ἴση 9,2, 

ὁΧχ μαγίθ ἀμί πέγομίνοιηι 17. 

5664. 
οἰνοεὶ βίωι 120. 
οοπἰπμείνι5. οἱ ορίω(ϊνιιδ 151 
οοπδίγυοίο νογθόγαῶν 110 

ἢ. 

Πίωπα ἐφιγένεια, γτγαοίαί, 

ΒΕ. 

ορἰβέοϊα ποι ἱπ Ἰΐρπο βογ μία 08 

π᾿ 

{υίυτὶ οὐ μγαθβοπίϊβ ἰη{π| εν. 77. 

104. ἑαίΐαγὶ δὲ ργωθβοηίβ μὰ Γ- 

εἰεἰὶρίαπι 148. 149. 

α. 
σοηϊείνυβ. μγὸ ἀὐϊοοίίνο 127. ἐιυ- 

νίοχ 158 

1, 
ἱπαϊουξίνιβ ἐαπν μαγίουϊα, ἤρα! ἴῃ 

βϑηπξοηξία ποριεϊνα 48. συπῆι- 

5:15 οὔπὶ ορίαςνο 108 

ἱἐπῆηϊίνιι5 ἑυέαγὶ οἵ μγῶθβθηεῖβ 77. 

104. 

ἱπέο Ποῦ αἰ πο πὶ γθοίϊβ, αυοά 
οομἶσοῖ απ 4}}15 74 

Τρ! απαθβα ῥγαοῖ, ν. 36 

Μ, 
πιρίγεἰ 45. 48. 49. ὅ0. 121. 124, 

0. 
οἴθιυμι οὐ τοὶ συρὸ ἱιιροβίίᾳ 68 
ορίαξνιβ 137. οὐπ ἰηάϊοιέϊνο 

οοηΐδιβ 108. απ δοπὶμΠ- 

οἴϊγο 151 

[ πε 
ραγεοἰρίμτα. ποιίγαπι προ γβοπαΐθ 

88. μγαθβοιεῖ εε ἤμταγὶ 148. 

149. πιαβου! νιν ἀνα ο οὐ ΠῸ - 

πιΐθα ἰοιπἶπὸ συ! ποίη 93 

Ῥεϊορὶβ θαυ], σογέαμθη οἵ θ 6π0- 
πὰ 23. 

Ρ᾽υγα 5 οἱ βίοι ἅγὶ5 οοηξιξὶ 94. 

110. 111. 125. 153. 

ργοάμποίο ον πιμειτοποπι μΟΓΒ0ς 
πὰ 19 

ΡΓΟΠΟ θη Ρογβύβαίο οὐδ 76 

Η, 
τορὶ οχϑβδίϊποίο ὁ 8 

ἐδ 
Βα α Ἰ 5Π}}}8 84 

βίπροαγὶ 5 οἱ μ᾽ αγα 5. οοη δὶ 94. 

110. 1{1{1. 120. 153 

ἐὰ 

δυγὶ ρῥγαρίαί, 29 

Ποὰ5. ρῥγαρίας. νυ. 80 

γ. 
γΘΓΒΙΒ ἰοσὺ πιοίιι5 86. Οπιϊπϑ 5 

19. 68. 161. νογβύυιπι νοὶ ᾿οιη - 
Βεἰοἰοσα ογάο {πγθαίβ 11. 

420. 27. 136. 144. 5. 51. 



ΙΝΏΕΧ ΟΒΙΡΤΟΒῸΟ Μ. 

Αδονν]υβ γον. 834. γ 
ϑυρμ!, 736. 118 

Αγοϊιμρυβ ἂρ. 5βοίιοὶ, δά Ατὶ- 
βίομ!ι. γε βρ. 2 

Αγἰβίομίναποβ ἔαυϊί, 1257. 30 
ἂς γερρ. 418. 20 

ΠΝ." Αν. 333. 24 
Ρας. 189. 30 
Εςοϊ!. 756. 102 

[,γ8. 262. 24. 5. 
"᾿᾿Αβίυβ ἂρ. Αἰιθη. 35 
ἰγρίἀο5 Απάγυμι. 146.5Ἡ. 106 

Ηογαοὶ. 8.34. 152 
901. 134 

Ιου. 945. 76 
Ηεὶϊ. 86. Ὶ 

ΕἸοείν, 497. 151 
Ογεὶ. 10. 156 
δ...» ΧΧΙΥ, 6. 112 

1500 

158 

Ηεβγο νι ἀγχίπους 
κατῆρες 

Ηογοάοίι5 ΚΠ. 721. 157 

Γμλιοΐαπιι5 Ρίβο, 18. 100 

Γγοορίιγομ 196. 39 
474. 44 

ΡΙαίο Ῥαγπιθη. ρ. 141. Ε. 102.143 
Ῥο εχ 1. 78ὃ. 46 
Θυϊπίι5 ϑιγγηδθιβ Υ, 67. 176 
ϑοο!, ϑορμιοο! β ργαοῖ, ρ. 36 
ϑορίιοοϊο5 ΕἸ. 682. 41 

“Αχιλλέως ἐρᾶσταῖς 421 

᾿Ἀκαμομαμρηρονιμῆρνῃ σαι ανηεσνεοιραανην ξαροπαμορηρα μαασσαμε. 

ΘΟΒΕΙΘΕΝΘΑ. 

Αὐποίαξίοηιπι αἰ ν. 964. 966. 966. πυπιοτὶ πιυιίαπάϊ ἐπ 965. 966. 967. 
Υ, 969. ἰεμε σώσαιμι δ᾽ οἴκους. 
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